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1.1  முன்னுகர 

 
ஒரு ஆநைோக்கியமோன ந ெத்திற்கோன சபோருளோ ோை, ெமூக, மன மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு 

பங்களிக்கும் ச ோரலந ோக்குடன்   ைமோன  டுப்பு, ந ோய் தீர்க்கும், நிர்வோக மற்றும் புனர்வோழ்வு 

துரறகள்   ைமோன நெரவகரள வழங்க சுகோ ோை மற்றும் சுந ெ மருத்துவ நெரவகள் அரமச்சு 

கடரமப்பட்டுள்ளது. சுகோ ோை மற்றும் சுந ெ மருத்துவ நெரவகள் அரமச்சு சுகோ ோைக் 

சகோள்ரககள் வகுத் ல்,  ைங்கரள அரமத் ல்,  ோட்டில் சுகோ ோை நெரவகள்  வழங்குவற் கோன    

மூநலோபோய வழி டத்து ல், வளங்கரள ஒதுக்கு ல், அரனத்து சுகோ ோை விநிநயோக 

முகரமகளிலும் பணியோளர்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் நமலோண்ரம வழங்கு ல் மற்றும் அ ன் 

அரனத்து குடிமக்களுக்கும் பைந்  கட்டரமப்பில் உள்ள சுகோ ோை நெரவகள்  நிறுவனங்கள் 

ஊடோக இலவெமோக சுகோ ோை நெரவகரள வழங்கப் சபோறுப்நபற்றுள்ளது. 

 

இலங்ரக  னது குடிமக்களுக்கு இலவெ சுகோ ோை நெரவரய வழங்குகிறது.  ற்நபோது அதிக 

முக்கியத்துவம் மற்றும் கவனம் ஆைம்ப சுகோ ோை நெரவரய வலுப்படுத்துவ ற்கோக  சுகோ ோை 

அரமச்சினோல்  நமற்சகோள்ளப்படுவதுடன் இைண்டோம் நிரல மற்றும் மூன்றோம் நிரல 

பைோமரிப்ரப நமம்படுத்துவ ற்கோன முயற்சிகளும் நமற்சகோள்ளப்படுகின்றன. ஏற்கனநவ  ன்கு 

நிறுவப்பட்ட மற்றும்  ன்கு செயல்படும் ஆைம்ப ந ோய்  டுப்பு பைோமரிப்பு நெரவகள் 

பைோமரிக்கப்படும். ஆைம்ப ந ோய் தீர்க்கும் பைோமரிப்பு நெரவகள் பலப்படுத் ப்பட்டு 

பின்ச ோடர் ல் மற்றும் பரிந்துரை அரமப்புகள் முரறயோன முரறயில் மறுசீைரமக்கப்படுவ ோல் 

இருக்கும் வளங்கரள சகோண்டு சபோதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் நெரவகள் நமம்படுத் ப்படும். 

இந்  முயற்சிகள் அரனவருக்கும் சுகோ ோை நெரவகள் கிரடக்கப் சபறு ரல  அரடவ ற்கோன 

ந ோக்கத்துடன் நமற்சகோள்ளப்படுகின்றன. இது அரனவருக்கும் சுகோ ோை நமம்போடு, ந ோய் 

 டுப்பு, ந ோய் தீர்த் ல், மற்றும் புனர்வோழ்வு சுகோ ோை நெரவகரள அணுகுவர  உறுதி 

செய்வதுடன், நபோதுமோன  ைம் வோய்ந்  ோக இருக்கும் அந  ந ைத்தில் இந்  நெரவகளின் 

பயன்போடு பயனரை நிதி ச ருக்கடிக்கு உட்படுத் ோது உறுதிசெய்கிறது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கோன இந்  வருடோந்திை செயல்திறன் அறிக்ரக ஆண்டு சுகோ ோைத்துரறயின் 

முன்நனற்றத்ர க் கோட்டுவதுடன் 2021 ஆண்டு நிர்ையிக்கப்பட்ட இலக்குகளுக்கு எதிைோக 

சுகோ ோைத்துரற பணி திட்டம், அத்துடன் ஒட்டுசமோத்  சுகோ ோைத் துரறயின் செயல்திறன் 

என்பரவ கோட்சிப்படுத் ப்படுகின்றது. இருப்பினும், 2020 ஆம் ஆண்டில் வருடோந்திை வைவு 

செலவு திட்டம் இல்ரல என்பதுடன், கைக்கு மீ ோன வோக்கு  மட்டுநம இடம்சபற்றது. 2021 ஆம் 

ஆண்டில், நகோவிட் 19 ச ோற்றுந ோய் 2020 ஆம் ஆண்ரடப் நபோலநவ திட்டமிட்ட 

செயல்போடுகரளச் செயல்படுத்துவர  நமோெமோக போதித் து. சமோத் ம் ரூ. 2021 ஆம் ஆண்டில் 

மூல னத் திட்டங்கரள (சவளி ோட்டு மற்றும் உள்ளூர் நிதியு வி) செயல்படுத்  42,370.91 

மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டது மற்றும் 78.22% பின்வருமோறு பயன்படுத் ப்பட்டது: 

 

 

செலவின்  ரலப்பு எண்: 111 

நிதி செயல்திறனின் சுருக்கம் 

 

# விரித்துகரத்தல்  நிைழ்ச்சி   

திட்டங்ைள் / 

ைருத்திட்டங்ைள் 

எண்ணிக்கை  

2020 க்ைான 

ஒதுக்கீடு (ரூ. 

மில்லியன்)  

செலவீனம் 

(ரூ. 

மில்லியன்) 

 யன் ாட்டி

ன் % 

1 இலங்ரக அைசு 

நிதியளித்  மூல ன 

நிகழ்ச்சி திட்டங்கள்  

40 15,799.49 12,850.62 81.34 

2 இலங்ரக அைசு 

நிதியளித்  மூல ன 

 டப்பு கருத்திட்டங்கள்  

32 7,169.21 3,974.70 55.44 

 

  



4 

 

 

 

 

3 சவளி ோடுகளோல் 

நிதியளிக்கப்பட்ட 

மூல ன நிகழ்ச்சி 

திட்டங்கள்  

06 467.40 285.44 61.07 

4 சவளி ோடுகளோல் 

நிதியளிக்கப்பட்ட 

மூல ன மூல ன 

 டப்பு 

கருத்திட்டங்கள்  

16 17,707.81 15,862.32 89.58 

5 அபிவிருத்தி 

திட்டங்கள் - வைவு 

செலவு திட்ட 

புரிந்துரைப்பு 

07 1,227.00 171.20 13.95 

 சமாத்தம் 101 42,370.91 33,144.28 78.22 
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1.2      நிறுவனத்தின் னநாக்ைம், செயற் ணி மற்றும்   குறிக்னைாள்ைள் 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறிக்னைாள்ைள் 

 ந ோய் முற் டுப்பு சுகோ ோை இலக்குகரள அரடய நெரவ வழங்கரல பலப்படுத்து ல் 

 அரனத்து இலங்ரக குடிமக்களுக்கும் சபோருத் மோன மற்றும் அணுகக்கூடிய உயர் ை 

ந ோய்  நீக்கும் பைோமரிப்பு நெரவகரள வழங்கு ல் 

  ைமோன புனர்வோழ்வு பைோமரிப்புக்கு ெமமோன அணுகரல ஊக்குவித் ல் 

 கவனிப்பின் ச ோடர்ச்சியோன நெரவகரள  ஆ ரிக்க ஆ ோை அடிப்பரடயிலோன நெரவ 

விநிநயோகத்ர  வலுப்படுத்து ல் 

 ந ோயோளர்கள் சிகிச்ரெ சபறுவ ற்கு  னிப்பட்ட ரீதியில் செய்யும் செலவுகரள குரறத்து 

மற்றும் நிதி அபோயத்ர க் குரறக்க புதிய உத்திகரள உருவோக்கு ல் 

 மனி  வள நமலோண்ரம உள்ளிட்ட சிறந்  மறுசீைரமப்பு மூலம் விரிவோன சுகோ ோை 

முரறரய உறுதி செய் ல் 

 சுகோ ோைப் போதுகோப்பு வழங்கு ர்கள் அரனவருடனும் மூநலோபோய பங்கோளித்துவத்ர  

உருவோக்கு ல் 

 

 

 

 

 

ந ோக்கம் 
நேசத்ேின் ப ோருளோேோை, சமூக, உள மற்றும் 

ஆன்மீக அ ிவிருத்ேியில்  ங்குபகோள்ளும் 

ஆநைோக்கியமோன நேசத்ரே உருவோக்குேல்  

 

பசயற் ணி 
மக்களின் நேரவப் ோடுகளுக்கு முகங்பகோடுத்து, இணங்கி பசயற் ட்டு 

முழுரமயோன, உயர் ேைத்ேிலோன  ண்பு சோர் சம ிரலயுடன், ஆக்கத்ேிறன்  

வோய்ந்ேவோறு ேிறமுரறயோன சுகோேோை நசரவரய இலங்ரக மக்களுக்கு 

வழங்குவேன் மூலம் அரடந்து பகோள்ளக் கூடிய அேி கூடிய சுகோேோை  

மட்டத்ரே  அரடந்து பகோள்ளல் 

 



6 

 

 

 

 

1.3 முக்கிய செயல் ாடுைள் :  
 
1. சகோள்ரக வகுத் ல், சுகோ ோைப் பிரிவுக்கோன நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் கருத் திட்டங்கரள 

 ரடமுரறப்படுத் ல்  

2. சுகோ ோைம் மற்றும்  நபோஷோக்கு பற்றிய விடயங்கள் மற்றும் கீநழ பட்டியலிடப்பட்ட 

திரைக்களங்கள், நியதி ெட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அைெ கூட்டுத் ோபனங்களின் அதிகோைத்தின் 

கீழ்வரும் விடயங்கள் ச ோடர்போக சகோள்ரககள் உருவோக்கம், நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் 

நவரலத்திட்டங்கள் கண்கோணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

3. சபோது சுகோ ோை நெரவகளுக்கு ந ரவயோன சகோள்ரககள் மற்றும்  ைங்கரள உருவோக்கு ல் 

4. சபோது சுகோ ோைம் மற்றும் ஊட்டச்ெத்ர  நமம்படுத்துவ ற்கோன திட்டங்கரள வகுத் ல் மற்றும் 

செயல்படுத்து ல் 

5. ெர்வந ெ  டுப்பு போதுகோப்பு மற்றும் சுத்திகரிப்பு  ச ோடர்போக விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுரறகரள அமுல்படுத்து ல் 

6.  னியோர் மருத்துவமரனகள் மற்றும் மருத்துவ ரமயங்களின்  ைம்,  ைநிரலகள் மற்றும் 

கட்டைங்கரள ஒழுங்குபடுத்து ல் மற்றும் நமற்போர்ரவ செய் ல் 

7. ச ோண்டு மருத்துவ நிறுவனங்களின் கட்டுப்போடு மற்றும் நமற்போர்ரவ 

8. ச ோற்றுந ோய்கள் மற்றும் ச ோற்றோ ந ோய்கரளக் கட்டுப்படுத்து ல்,  டுப்பது மற்றும் 

குைப்படுத்துவ ற்கோன  டவடிக்ரககரள ஏற்றுக்சகோள்வது 

9. பள்ளி சுகோ ோை திட்ட நெரவகளின் மருத்துவ மற்றும் வோய்வழி சுகோ ோை நெரவகரள 

செயல்படுத்து ல் 

10. சபருந் ந ோட்ட  துரறயில் சுகோ ோைம் ச ோடர்போன விடயங்கள்  

11. சபோதுத்  துப்பைநவற்போடுகள்  

12. திரிநபோஷோ விநிநயோகத் திட்டத்ர  செயல்படுத்து ல் 

13.  அரனத்து மருத்துவமரனகள் மற்றும் அதில் பணியோற்றும் ஊழியர்களின் முகோரமத்துவம் 

(மோகோை ெரபகளின் கீழ் உள்ளரவ  விை)  

14. அட்டவரைப்படுத் ப்பட்ட பயிச்சி ரவத்தியெோரலகளின் அரனத்து திரைக்களங்கள் மற்றும் 

நெரவகள் என்பவற்ரற முகோரமத்துவம் செய் லும், ஒழுங்கரமத் லும் மற்றும் பிற உயர் 

மருத்துவ நிறுவங்களுடன் ச ோடர்பு சகோள்ளலும்  

15. ந சிய இைத் மோற்ற நெரவகள் ச ோடர்போன விடயங்கள்  

16. மருந்துகளின் உற்பத்தி, இறக்குமதி மற்றும் விநிநயோகம் ச ோடர்போன விடயங்கள்  

17. இலங்ரக மருத்துவ நெரவயின் நிர்வோகம் மற்றும் பணியோளர்கள் நமலோண்ரம 

18. மருத்துவ மற்றும் துரை மருத்துவ நெரவகளின்  ைம் மற்றும் திறன்கரள நமம்படுத்துவ ற்கு 

ந ரவயோன பயிற்சி வோய்ப்புகரள விரிவுபடுத்து ல் 

19. சுகோ ோைத் துரறயில் ஆைோய்ச்சி வோய்ப்புகரள விரிவுபடுத்துவ ற்கோன புதிய உத்திகரள 

அறிமுகப்படுத்து ல் 

20. ந சிய சுகோ ோை கோப்பீட்டு திட்டங்கள் ச ோடர்போன விடயங்கள்  
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1.4    நிறுவன விளக்ைப் டம் (வகரவு) 
 
 

  யவு செய்து இரைப்ரப  போர்ரவயிடவும் .  
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1.5   அகமச்சின் முக்கிய பிரிவுைள் 

 
னநாய் தீர்க்கும் னெகவைள்  

மத்திய அரமச்சின் கீழ் உள்ள ரவத்தியெோரலகள் 
     வோய்வழி சுகோ ோை நெரவகள் 

சபருந் ந ோட்டம் மற்றும்  கை சுகோ ோை நெரவகள் 

 

         னநாய்த் தடுப்பு  ராமரிப்பு னெகவைள்  
ச ோற்று ந ோய்கரளக் கட்டுப்படுத் ல் 
ந ோய் கோவியின் ஊடோகப் பைப்பப்படும் ந ோய்கரளக் கட்டுப்படுத் ல் 
ச ோற்றோ ந ோய்கரளக் கட்டுப்படுத் ல் 
 ோய் நெய் சுகோ ோை நெரவகள் 
நபோஷோக்கு 
அனர் த்துக்கு முன் ஆயத் ம் மற்றும் பதில் நெரவகள் 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ச ோழில்ெோர் ஆநைோக்கியம் மற்றும் உைவு போதுகோப்பு 
சுகோ ோை நமம்போடு 

இரளஞர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் ஊனமுற்நறோருக்கோன நெரவகள் 

சபோது சுகோ ோை கோல் ரட நெரவகள் 
புரகயிரல மற்றும் மதுபோனங்கள் கட்டுப்போடு 

                 
          இதர னெகவைள்      

கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆைோய்ச்சி 

ஆய்வுகூடச் நெரவகள் 

குருதி மோற்றீடு நெரவகள் 

சுகோ ோை நெரவகளின்  ைம் மற்றும் போதுகோப்பு 

மருத்துவ வழங்கல் நெரவகள் 

உயிரியல் மருத்துவ சபோறியியல் நெரவகள்  

முகோரமத்துவம், அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல் நெரவகள் 

மனி  வள நமம்போடு 

நிதி நெரவகள் 

மருத்துவ புள்ளிவிவை நெரவகள் 

 னியோர் சுகோ ோை நெரவகரள ஒழுங்குபடுத் ல் 

மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ ெோ னங்களின் கட்டுப்போடு 

 

1.6 அகமச்சின் கீழ் வரும் நிறுவனங்ைள் மற்றும் நிதிைள்  
 

னதசிய கவத்தியொகலைள் 
இலங்ரக ந சிய ரவத்தியெோரல , சகோழும்பு 

ந சிய ரவத்தியெோரல, கண்டி   
               ன ாதனா கவத்தியொகலைள் 

நபோ னோ ரவத்தியெோரல ,அனுைோ புைம்  

நபோ னோ ரவத்தியெோரல ,மட்டக்களப்பு  

நபோ னோ ரவத்தியெோரல சகோழும்பு வடக்கு ,ைோகம  

நபோ னோ ரவத்தியெோரல சகோழும்பு ச ற்கு  ,களுநபோவில 

 நபோ னோ ரவத்தியெோரல, யோழ்ப்போைம்  

நபோ னோ ரவத்தியெோரல, களுத்துரற 

 நபோ னோ ரவத்தியெோரல கைோபிட்டி    

                             நபோ னோ ரவத்தியெோரல, குளியோபிட்டி  

நபோ னோ ரவத்தியெோரல  , நபைோ ரன  

நபோ னோ ரவத்தியெோரல  , இைத்தினபுரி  
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சிைப்பு மருத்துவமகனைள் 
அநபக்ஷோ ரவத்தியெோரல, மஹைகம  

கோெல் வீதி சபண்கள் மருத்துவமரன (நபோ னோ), சகோழும்பு 

டி செோய்ெோ சபண்கள் மருத்துவமரன (நபோ னோ), சகோழும்பு 

சீமோட்டி ரிட்ஜ்நவ சிறுவர் ரவத்தியெோரல (நபோ னோ  ), சகோழும்பு 

சஹந் ரல ச ோழுந ோய் ரவத்தியெோரல 

இலங்ரக ந சிய பல் ரவத்தியெோரல (நபோ னோ), சகோழும்பு 

ந சிய   கண் ரவத்தியெோரல, சகோழும்பு 

ந சிய ச ோற்று ந ோய்கள் நிறுவனம் - அங்சகோரட 

உள சுகோ ோை ந சிய நிரலயம் -   அங்சகோரட 

ந சிய சிறுநீைக, குருதி சுத்திகரிப்பு மற்றும் மோற்றீடு நிறுவனம்,  மோளிகோவத்ர   

சுவோெ ந ோய்களுக்கோன ந சிய ரவத்தியெோரல, சவலிெரற  

ந சிய சிறுநீைகவியல் சிறப்பு மருத்துவமரன, சபோலன்னறுரவ 

வோ  ந ோயியல் மற்றும் புனருத் ோபன ரவத்தியெோரல - ைோகம 

நபோ னோ ரவத்தியெோரல, மஹோநமோ ை 

சிறிமோநவோ பண்டோை ோயக்கோ விநெட சிறுவர் ரவத்தியெோரல(நபோ னோ) , நபைோ ரன  

 

மாைா  ச ாது கவத்தியொகலைள்           

மோகோை சபோது ரவத்தியெோரல,பதுரள 

                            மோகோை சபோது ரவத்தியெோரல ,குரு ோகல 

 
          மாவட்ட ச ாது கவத்தியொகலைள்  

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல ,அம்போரற 

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல ,சிலோபம்      

மோவட்ட  சபோது ரவத்தியெோரல ,எம்பிலிபிட்டிய 

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல ,அம்போந்ந ோட்ரட 

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல ,நககோரல 

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல ,மோத் ரள 
மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல மோத் ரற மற்றும் சகோடகம ரவத்தியெோரல 

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல ,சமோனைோகரல 

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல , ோவலபிட்டிய 

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல ,நீர்சகோழும்பு 

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல ,நுவசைலியோ 

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல ,சபோலனறுரவ 

மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல ,திருநகோைமரல 

 
       ஆதார கவத்தியொகலைள் - வகை A     

ஆ ோை ரவத்தியெோரல ,அக்கரைப்பற்று 

ஆ ோை ரவத்தியெோரல ,கம்பரள   

 ஆ ோை ரவத்தியெோரல ,கல்முரன வடக்கு 

ஆ ோை ரவத்தியெோரல ,கல்முரன ச ற்கு (அஷ்சைோப் ஞோபகோர்த்  ரவத்தியெோரல) 

ஆ ோை ரவத்தியெோரல , கந் ளோய் 

ஆ ோை ரவத்தியெோரல  ,முல்நலரியோவ (சகோழும்பு கிழக்கு ஆ ோை ரவத்தியெோரல) 

 
ஆதார கவத்தியொகலைள் - வகை B  

ஆ ோை ரவத்தியெோரல B,நபருவரள 

 

 
பிரனதெ கவத்தியொகலைள் 

பிைந ெ ரவத்தியெோரல அளுத்கம (வரக C) 

பிைந ெ ரவத்தியெோரல  ர்கோ  கர் (வரக B) 

பிைந ெ ரவத்தியெோரல கந் ோரன (வரக A) 
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வாரியத்தினால் நிர்வகிக்ைப் ட்ட கவத்தியொகலைள் 
 டோக்டர் ச வில் சபர்னோண்நடோ ரவத்தியெோரல, மோலநப 
 ஸ்ரீ செயவர் னபுை சபோது ரவத்தியெோரல,  லபத்பிடிய  ,நுநகசகோட 

 விெய குமோைதுங்க நிரனவு ரவத்தியெோரல, சீதுரவ    

 
 

ச ாது சுைாதார நிறுவனங்ைள் 

  யோரனக்கோல் ந ோய் கட்டுப்போட்டுத்  திட்டம்  

ச ோழுந ோய் கட்டுப்போட்டுத் திட்டம்  

மநலரியோ கட்டுப்போட்டுத்  திட்டம்  

ச ோற்றுந ோயியல் பிரிவு 

குடும்ப சுகோ ோைப் பணியகம் 

சுகோ ோை நமம்போட்டுப் பணியகம்                                        

 வோய் வழி சுகோ ோை நிறுவனம்  ,மஹைகம 

ந சிய புற்றுந ோய் கட்டுப்போட்டுத் திட்டம்  

ந சிய நீண்டகோல சிறுநீைக ந ோய் கட்டுப்போட்டுத் திட்டம்  

ந சிய சடங்கு கட்டுப்போட்டுப் பிரிவு  

கோெந ோய் கட்டுப்போடு மற்றும் மோர்பு ந ோய்க்கோன ந சிய திட்டம்  

ந சிய போல் விரன ந ோய் / எய்ட்ஸ் கட்டுப்போட்டு திட்டம் 

சிறுநீைக ந ோய்த்  டுப்பு மற்றும் ஆைோய்ச்சி பிரிவு (RDPRU) 

 
 

                                                                                                             

                   இதர நிறுவனங்ைள்   

விமோன நிரலய சுகோ ோை அலுவலகம் - கட்டு ோயக்க 

விமோன நிரலய சுகோ ோை அலுவலகம் - மத் ள 

உயிரியல் மருத்துவ சபோறியியல் நெரவகள்   

உைவு ஆய்வகம்- அனுைோ புைம் 

ெட்ட மருத்துவ மற்றும்  ச்சுயியலுக்கோன நிறுவனம் 

மருத்துவ ஆைோய்ச்சி நிறுவனம்  

மருத்துவ வழங்கல் பிரிவு  

மருத்துவ புள்ளிவிவை பிரிவு  

ந சிய குருதி மோற்றீடு நெரவ  

துரறமுக சுகோ ோை அலுவலகம் - சகோழும்பு 

துரறமுக சுகோ ோை அலுவலகம் - கோலி 

துரறமுக சுகோ ோை அலுவலகம் - அம்போந்ந ோட்ரட 

துரறமுக சுகோ ோை அலுவலகம் - கோங்நகென்துரற 

துரறமுக சுகோ ோை அலுவலகம் - ஒளுவில் 

துரறமுக சுகோ ோை அலுவலகம் - மருத்துவ ஆைோய்ச்சி நிறுவனம்  

துரறமுக சுகோ ோை அலுவலகம் - திருநகோைமரல 

போடெோரல சுகோ ோை அலுவலகம் 

போல் விரன ந ோய் சிகிச்ரெயகம் மஹோநமோ ை 

இலங்ரக போைோளுமன்ற மருத்துவ ரமயம் 

 
 யிற்சி நிறுவனங்ைள் 

                             ந சிய சுகோ ோை அறிவியல் நிறுவனம், களுத்துரற  

 ோதியர்களுக்கோன அடிப்பரடப்  பின்படிப்பு கல்லூரி  

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - அம்போரற 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - அனுைோ புைம் 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - பதுரள 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - மட்டக்களப்பு 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - சகோழும்பு 
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 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - கோலி 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - அம்போந்ந ோட்ரட 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - யோழ்ப்போைம் 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - கந் ோரன 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - கண்டி 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - குரு ோகல் 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - மோத் ரற 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - முல்நலரியோ 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - இைத்தினபுரி 

 ோதியர் பயிற்சிக் கல்லூரி - வவுனியோ 

ஸ்ரீ செயவர் னபுை ந சிய  ோதியர் கல்லூரி  

நகட்பியல் ச ோழில்நுட்பவியலோளர்களுக்கோன பயிற்சிக் கல்லூரி 

இ யத்துடிப்பு வரைவியலோளர்களுக்கோன பயிற்சிக் கல்லூரி 

மூரள மின் அரல வரைவு பதிவோளர்களுக்கோன (EEG பதிவோளர்கள்) பயிற்சிக் 

கல்லூரி 

பூச்சியியல் உ வியோளர்களுக்கோன பயிற்சிக் கல்லூரி 

மருத்துவ ஆய்வுகூட ச ோழில்நுட்பவியலோளர்களுக்கோன பயிற்சிக் கல்லூரி - 

மருத்துவ ஆைோய்ச்சி நிறுவனம் 

மருத்துவ ஆய்வுகூட ச ோழில்நுட்பவியலோளர்களுக்கோன  பயிற்சிக் கல்லூரி 

நபைோ ரன 

கண் ச ோழில்நுட்பவியலோளர்களுக்கோன  பயிற்சிக் கல்லூரி 

இயன் மருத்துவர் மற்றும் ச ோழில்ெோர் சிகிச்ரெயோளர்களுக்கோன பயிற்சிக் கல்லூரி, 

இலங்ரக ந சிய ரவத்தியெோரல 

மருந்தியல் பயிற்சிக் கல்லூரி, இலங்ரக ந சிய ரவத்தியெோரல (சகோழும்பு 

பல்கரலக்கழகம்) 

கதிர்ப்படப் பதிவோளர்களுக்கோன கல்லூரி 

இலங்ரக செயற்ரக மற்றும் ெோர்பு உறுப்பியல் போடெோரல 

 

நிதிைள் – ந சிய சுகோ ோை நமம்போட்டு நிதி (NHDF) 
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1.7  சவளிநாட்டு நிதியத்தினூடாை னமற்சைாள்ளப் டுகின்ை ைருத்திட்டங்ைள் 
சதாடர் ான வி ரங்ைள் 

 

# ைருத்திட்டத்தின் ச யர் நிதி 
நிறுவனம் 

ைருத்திட்டத்தி

ன் 
மதிப்பிடப் ட்ட 

செலவு 
ரூ ா மில்லியன் 

ைருத் திட்டத்தின் 
ைாலம் 

1 ஆைம்ப சுகோ ோை 

அரமப்பு 

வலுப்படுத்தும் 

கருத்திட்டம் (PSSP ) 

உலக வங்கி 36,440.00 2019 -2023 

புைட்டோதி 

2 இலங்ரக நகோவிட் -19 

அவெைகோல எதிர் 

மற்றும் சுகோ ோை 

அரமப்புகள் ஆயத்  

கருத்திட்டம் 

உலக வங்கி 23,791.00 2020-2023 

3 சுகோ ோை அரமப்பு 

நமம்போட்டு திட்டம் 

(HSEP) 

ஆசிய 

அபிவிருத்தி 

வங்கி 

10,500.00 2018 -2023 ஐப்பசி 

4 சுகோ ோை மற்றும் 

மருத்துவ நெரவ 

நமம்போட்டுத் திட்டம் 

இலங்ரக 

அைசு – JICA 

18,594.00 2018 ஐப்பசி – 

2023 ஐப்பசி 

5 மோத் ரற 

மோவட்டத்தில்  ோய் 

மற்றும் பிறந்  சிசுவின் 

ஆநைோக்கியத்ர  

வலுப்படுத்தும் 

கருத்திட்டம் 

KOICA 1,275.00 2017 -2020 

மோர்கழி  

(திருத் ப்பட்டது) 

6 எய்ட்ஸ், கோெந ோய் 

மற்றும் மநலரியோரவ  

எதிர்த்துப் நபோைோடும் 

திட்டத்திற்கோன 

உலகளோவிய நிதி 

GFATM 1,548.00 2019 – 2021 

மோர்கழி 

7 இலங்ரகத் ந சிய 

ரவத்தியெோரலயின்  

 டமோடுநவோருக்கோன 

பைோமரிப்பு ரமயத்தின் 

(சவளி ந ோயோளர் 

பிரிவு) அபிவிருத்தி 

(இலங்ரக  அைசு - சீனோ) 

சீனோ 11,736.00 2017 - 2021 

8 சபோலனறுரவயில் 

ந சிய சிறுநீைகவியல் 

மருத்துவமரனயின் 

கட்டுமோனம் (இலங்ரக  

அைசு - சீனோ) 

சீனோ 13,700.00 2018 – 2021 

புைட்டோதி. 

9 ந ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட 

மருத்துவமரனகளின் 

சுகோ ோை வெதிகரள 

நமம்படுத்து ல் (EXIM 

சீனோ வங்கி) 

சீனோ 15,300.00 2019 – 2021 

புைட்டோதி 

10 களுத்துரற மோவட்ட 
சபோது 
ரவத்தியெோரலரய  
 ோய்மோர் மற்றும் 
சிறுவர்களுக்கோன ஒரு 
விநெட 
ரவத்தியெோரலயோக 

ச  ர்லோந்து 5,380.00 2016 – 2020 

சித்திரை 
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அபிவிருத்தி செய் ல் 

(இலங்ரகஅைசு-

ச  ர்லோந்து) 

11 ெத்திை சிகிச்ரெ  

கூடங்கள் மற்றும் 

அவெை சிகிச்ரெ 

பிரிவுகரள 

நமம்படுத்து ல் 

(இலங்ரகஅைசு-

ஆஸ்திரியோ ) 

ஆஸ்திரியோ 1,939.00 2018 – 2020 Dec 

12 டி நெோய்ெோ மகப்நபறு 
மருத்துவமரனக்கு 
புதி ோகப் பிறந்  
குழந்ர கள் மற்றும் 
மகப்நபறியலுக்கோன 
நமற்சிகிச்ரெ 
ரமயத்ர  நிறுவு ல் 

(பிைோன்ஸ் -HNB)) 

பிைோன்ஸ்/ 

HNB 

4,950.00 2019 - 2022 

13 மட்டக்களப்பு நபோ னோ 
ரவத்தியெோரலக்கு ஒரு 
ெத்திை சிகிச்ரெப் 
பிரிரவ அரமத் ல் 
மற்றும் மருத்துவ 
உபகைைங்கரள 
சகோள்மு ல் செய் ல்  

(இலங்ரகஅைசு– 

இந்தியோ) 

இந்தியோ 275.00 2019 – 2020 

மோர்கழி 

14 வடமோகோைத்தில் 
ரவத்தியெோரலகரள 
அபிவிருத்திசெய் ல் 

(DRIVE) 
(இலங்ரகஅைசு– 
ச  ர்லோந்து 

ச  ர்லோந்து 12,120.00 2019 – 2021 ஆடி 

15 சஹல்முட் நகோல் 
மகப்நபறு 
மருத்துவமரன 

கைோபிட்டிய,கோலி 

(இலங்ரகஅைசு - 

செர்மனி - kfw) 

செர்மனி 4,480.00 2015 புைட்டோதி – 

2020 ஆனி 

16 சுகோ ோை  கவல் மற்றும் 
 ை நமம்போட்டு திட்டம் 

(இலங்ரகயில் சுகோ ோை 

மோற்றத்திற்கோன கடன்) 

உலக 
நிதியம் 

4,646.00 2021 - 2024 
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அத்ேியோயம் 2 
 

முன்நனற்றம் மற்றும் 

எேிர்கோலக் கண்நணோட்டம் 
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2.1 சிைப்பு ொதகனைள், ெவால்ைள் மற்றும் எதிர்ைால இலக்குைள் 

 
இலங்ரக அைசு வழங்கும் சுகோ ோை நெரவகள் அரமச்ெைரவ அந் ஸ்துள்ள  அரமச்ெரின் கீழ் 

இயக்கப்படுகின்றன.  2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சுந ெ மருத்துவத் துரற சுகோ ோை அரமச்சில் 

இரைக்கப்பட்டது, அ ன் பின்னர் அரமச்சு சுகோ ோை, ஊட்டச்ெத்து மற்றும் சுந ெ மருத்துவ அரமச்சு 

என மறுசபயரிடப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில் அைெோங்கத்தின் மோற்றத்துடன், அரமச்சு சுகோ ோை 

அரமச்ெோக மறுசபயரிடப்பட்டது. நமலும் மருந்து உற்பத்தி, வழங்கல் மற்றும் ஒழுங்குமுரற இலோகோ 

மற்றும் சுந ெ மருத்துவத்ர  நமம்படுத்து ல், கிைோமிய ஆயுர்நவ  மருத்துவமரனகளின் வளர்ச்சி 

மற்றும் ெமூக ஆநைோக்கியம் இைண்டு இைோெோங்க அரமச்ெர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.  2021 ஆம் ஆண்டு, 

ஆைம்ப சுகோ ோை பைோமரிப்பு, ச ோற்றுந ோய்கள் மற்றும் நகோவிட் ந ோய் கட்டுப்போடு 

இைோெோங்கஅரமச்ெகம் நிறுவப்பட்டது. சுகோ ோை அரமச்சு ெம்பந் ப்பட்ட இைோெோங்க 

அரமச்ெகங்களுக்கு சகோள்ரக வழிகோட்டு ல்கரள வழங்கு ல், மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட 

ெட்டங்கள், ெட்டங்கள் மற்றும் கட்டரளக்கு இைங்க, ந சிய வைவு செலவு திட்டத்தின் கீழ் 

திட்டங்கரள செயல்படுத்து ல், மோநில மு லீடு மற்றும் ந சிய நமம்போட்டுத் திட்டம் மற்றும் 

வகுத் ல், அைெோங்கத் ோல் செயல்படுத் ப்படும் ந சிய சகோள்ரககளின் அடிப்பரடயில் ஒரு “சுகோ ோை 

ெமூகத்ர ” உருவோக்குவ ற்கோன ச ோடர்புரடய துரறகள், மோநில நிறுவனங்கள் மற்றும் ெட்டரீதியோன 

நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் கீழ் உள்ள விடயங்கள் மற்றும் செயல்போடுகள் ச ோடர்போன சகோள்ரக 

திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்கரள செயல்படுத்து ல், கண்கோணித் ல் மற்றும் மதிப்பீடு செய் ல் 

என்பரவ ஆகும். இரவ “சுபீட்ெத்தின் ந ோக்கு” என்ற சகோள்ரக அறிக்ரகக்கு அரமய உள்ள ோ 

என்பர யும் போர்க்கிறது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் இருந்து இலங்ரக நகோவிட் -19 ச ோற்றுந ோரயக் 

கட்டுப்படுத்துகிறது.  உலகளோவிய ரீதியிலோன  இந்  புதிய ச ோற்றுந ோரய எதிர்த்துப் 

நபோைோடுவ ற்கோக சபரும்போலோன வளங்கள் சுகோ ோை அரமச்சினோல் மறு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன. 

சபப்ைவரி 2020 இல் சீனோவில் இருந்து சுற்றுலோப் பயணி ஒருவர் ரவைஸோல் போதிக்கப்பட்ட ோக 

மு லில் அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து, 2021 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 31 ஆம் ந தி வரை இலங்ரகயில் 

சமோத் ம் 587,245 உறுதிப்படுத் ப்பட்ட நகோவிட் -19 ந ோயோளிகள் பதிவோகியுள்ளன, மு ல் உள் ோட்டு 

ந ோயோளி 2020 மோர்ச் 11 ஆம் ந தி பதிவோகியுள்ளது. நகோவிட் -19 ச ோற்றுந ோரய நிர்வகிப்ப ற்கும் 

கட்டுப்படுத்துவ ற்கும்  டுப்பூசி திட்டத்ர த் ச ோடங்குவது 2021 இல் சுகோ ோை அரமச்ெகத் ோல் 

செயல்படுத் ப்பட்ட முன்னுரிரம  டவடிக்ரகயோகும்.  இந்  ந ோக்கத்திற்கோக, உலக வங்கி, உலக 

சுகோ ோை நிறுவனம், UNICEF, ஆசிய அபிவிருத்தி  வங்கி மற்றும் சீனோ, இந்தியோ, ைஷ்யோ மற்றும் 

அசமரிக்கோ நபோன்ற பல  ோடுகள்  ங்கள் பை மற்றும் சபோருள் உ விரய வழங்கின. கூடு லோக, 

நகோவிட்-19 ந ோயோளிகளுக்கோன நெரவகரள வலுப்படுத்துவ ற்கோன பிற உள்கட்டரமப்பு 

நமம்போட்டு  டவடிக்ரககள் 2021 ஆம் ஆண்டில் பல்நவறு நிதி ஆ ோைங்கரளப் பயன்படுத்தி 

நமற்சகோள்ளப்பட்டன. 

 

சிைப்பு ொதகனைள்: 

 னைாவிட்-19 னமலாண்கமக்ைான தடுப்பூசி திட்டம் 

2021 ஆம் ஆண்டு மோர்ச் 7 ஆம் திகதி நகோவஸ் (COVAX) வெதி மூலம் இலங்ரகக்கு கிரடத்  

நகோவிட்-19  டுப்பூசிகளின் மு ல் ச ோகுதி வருரகயுடன், நகோவிட்-19 நமலோண்ரம மற்றும் 

கட்டுப்போட்டிற்கோன  டுப்பூசி திட்டம் ச ோடங்கப்பட்டது. நகோவஸ் (COVAX) வெதியிலிருந்து 

இலங்ரகக்கு வந்  மு ல் ச ோகுதி நகோவிட் -19  டுப்பூசிகள் (264,000 நடோஸ்கள்) இந்திய சீைம் 

நிறுவனம் (SII) வழங்கும் அஸ்ட்ைோசெனிகோ / ஒக்ஸ்நபோர்ட்   டுப்பூசி ஆகும். இது 

இலங்ரகயின் ெனத்ச ோரகயில் 20% நபருக்கு 8.4 மில்லியன்  டுப்பூசி மருந்துகரள 

வழங்குவ ற்கோன COVAX இன் உறுதிப்போட்டின் ஒரு பகுதியோகும். ஐந்து வரகயோன COVID-19 

 டுப்பூசிகள் இலங்ரகயில் பயன்படுத்  ந சிய மருந்து ஒழுங்குமுரற ஆரையத் ோல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அரவ அஸ்ட்ைோசெனிகோ / நகோவிஷீல்ட், சிநனோபோர்ம், ஸ்புட்னிக்-

வி, ஃரபெர் மற்றும் மோடர்னோ என்பரவ ஆகும்.  

 

 

 

 

 



18 

 

 

31.12.2021 நிலவைப்படி நகோவிட்-19  டுப்பூசியின் முன்நனற்றம் பின்வருமோறு: 

 

# தடுப்பூசி வகை முதலாவது 

கூறு 

இரண்டாவது 

கூறு 

மூன்ைாவது 

கூறு 

சமாத்தம் 

01 அஸ்ட்ைோசெனிகோ / 

நகோவிஷீல்ட் 

1,479,631 1,418,593  2,898,224 

02 சிநனோபோர்ம் 11,973,803 11,005,178  22,978,981 

03 ஸ்புட்னிக்-வி 159,110 155,812  314,922 

04 ஃரபெர் 1,575,532 478,403 4,052,911 6,106,846 

05 மோடர்னோ 804,801 787,361  1,592,162 

 சமாத்தம் 15,992,877 13,845,347 4,052,911 33,891,135 

 

 

                            
 

7 மோர்ச் 2021 அன்று COVAX வெதியிடம் இருந்து நகோவிட்-19  டுப்பூசிகளின் மு ல் ச ோகுதிரய 

இலங்ரக சபற்றது 

 

 னைாவிட்-19 னநாயாளி  ராமரிப்பு னெகவைகள வலுப் டுத்துதல் 

 ன ாதனா கவத்தியொகல சைாழும்பு சதற்கு, ைளுன ாவில 

ந ோயோளிகளின்  லனுக்கோகவும் பைோமரிப்ரப நமம்படுத்துவ ற்கோகவும் மில்லினியம் 

கட்டிடத்தில் குழந்ர கள் பிரிவு, மருத்துவ பிரிவு மற்றும் இரு ய சிகிச்ரெ பிரிவு ஆகியரவ 

திறக்கப்பட்டன. இலங்ரக இைோணுவம் உள்கட்டரமப்பு அபிவிருத்திகளுக்கு ஆ ைவளித் து. 

 ோய் மற்றும் பிறந்  குழந்ர களின் போதுகோப்ரப உறுதி செய்வ ற்கோக  னியோன  னிரம 

மகப்நபற்று  பிரிவு நிறுவப்பட்டது. மருத்துவமரனயில் உள்ள அறுரவ சிகிச்ரெ வெதிகள் 

புதுப்பிக்கப்பட்டு நமம்படுத் ப்பட்ட பிறகு பிை ோன அறுரவ சிகிச்ரெ நிரலய வளோகம் 

செயல்படத் ச ோடங்கியது. 

 

மருத்துவமரனயில் ச ோடங்கப்பட்ட PCR ஆய்வகம் நகோவிட்-19 ந ோயோளிகரளக் கண்டறிய 

சபரிதும் உ வியது. செயல் திறன் மிக்க ஆக்ஸிென் விநிநயோகத்துடன் நிறுவப்பட்ட புதிய உயர் 

ெோர்பு பிரிவு, COVID-19 ச ோற்றுந ோய்களின் நபோது நமோெமோன ந ோயோளிகரள நிர்வகிப்பதில் 

மிகவும் பயனுள்ள ோக இருந் து. 

 

குழந்ர களுக்கோன  டுப்பூசி திட்டம் 16-19 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கும் மற்றும் 12-19 

வயதுக்குட்பட்ட குழந்ர களுக்கும் குறிப்பிட்ட ந ோய்த் ோக்க நிரலரமகளுடன் 

சவற்றிகைமோக செயல்படுத் ப்பட்டது. 
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 ைாெல் வீதி மைளிர் மருத்துவமகன (CSHW) 

PCR பரிநெோ ரன மற்றும் நகோவிட் -19  சிகிச்ரெ வெதி யுடன் கூடிய  வோர்டு கோெல் வீதி மகளிர் 

மருத்துவமரனயில் நிறுவப்பட்டது. PCR இயந்திைத்ர  "ஸ்ைத் ோ டிவி" வழங்கியது.  நமலும், 

கர்ப்பிணித்  ோய்மோர்களுக்கு  டுப்பூசி செலுத்துவ ற்கோன ந சியத் திட்டம்  கோெல் வீதி மகளிர் 

மருத்துவமரனயில் இல் ெம்பிை ோயபூர்வமோகத் ச ோடங்கப்பட்டது. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ைளுத்துகையில் உள்ள னதசிய சுைாதார அறிவியல் நிறுவனத்தில் (NIHS) நுண்ணுயிரியல் மற்றும் 

PCR ஆய்வைத்கத நிறுவுதல் 

 
ந சிய சுகோ ோை அறிவியல் நிறுவனத்தில்  PCR ஆய்வகம் பிப்ைவரி 16, 2021 அன்று 

நிறுவப்பட்டது. பிசிஆர் இயந்திைம் மற்றும் இ ை உபகைைங்கரள ரூ. 19.4 மில்லியன் மற்றும் 

கட்டிடப் பணி ரூ. 3.3 மில்லியன் திரு.  யோனந்  நபோபுவல மற்றும் திருமதி G. U. A. ரவெயந்தி 

சபநைைோ அவர்களோல் முழுரமயோக  ன்சகோரடயோக வழங்கப்பட்டது. பிசிஆர் ஆய்வகத்தின் 

நெோ ரன மோதிரிகளின் செயல்திறன் சபருவோரியோக ச ோற்று ந ோய் பைவும் நபோது ஒரு 

 ோரளக்கு 200 வரை அதிகரித்துள்ளது. NIHS இல் உள்ள நுண்ணுயிரியல் மற்றும் PCR ஆய்வகம் 

களுத்துரற மோவட்டத்திலுள்ள சுகோ ோை நிரலயங்கள் மற்றும் பிை ோன ரவத்தியெோரலகளுக்கு 

நெரவகரள வழங்குவ ற்கோன மத்திய வெதியோக செயற்படுகின்றது. 
 

நபோ னோ ரவத்தியெோரல - களுத்துரற சுகோ ோை ரவத்திய அதிகோரி அலுவலகம் - களுத்துரற 

ஆ ோை ரவத்தியெோரல -   சஹோைரை சுகோ ோை ரவத்திய அதிகோரி அலுவலகம் - பண்டோைகம 

ஆ ோை ரவத்தியெோரல - போைந்துரற சுகோ ோை ரவத்திய அதிகோரி அலுவலகம் - மதுைவல 

ஆ ோை ரவத்தியெோரல - நபருவரள சிரறச்ெோரல - களுத்துரற 

ஆ ோை ரவத்தியெோரல - பிம்புற  
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 னைாவிட்-19 அவெரைால  தில் நடவடிக்கை மற்றும் சுைாதார அகமப்புக்ைான தயாரிப்புத் 

திட்டத்தின் செயல்திைன் (உலை வங்கியால் நிதியளிக்ைப் ட்டது) 

உலக வங்கி நிதியின் கீழ் இலங்ரக நகோவிட்-19 அவெைகோல பதில்  டவடிக்ரக மற்றும் சுகோ ோை 

அரமப்புகளுக்கோன  யோரிப்புத் திட்டம் , சகோழும்பு கிழக்கு ஆ ோை ரவத்தியெோரல, 

முல்நலரியோ, நபோ னோ ரவத்தியெோரல, இைத்தினபுரி மற்றும் கிளிச ோச்சி மோவட்ட சபோது 

ரவத்தியெோரல ஆகிய இடங்களில் மூன்று சகோவிட் சிகிச்ரெ நிரலயங்கரள நிறுவியுள்ளது.. 

 

 

விநெட சகோவிட் 19 சிகிச்ரெ ரமயம் சகோழும்பு கிழக்கு ஆ ோை ரவத்தியெோரல  - CEBH-

முல்லரியோ 

 

 

 

       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

இைத்தினபுரி நபோ னோ ரவத்தியெோரலயில் 

 ோன்கு படுக்ரககள் சகோண்ட சகோவிட் ICU 

நிறுவப்பட்டுள்ளது           

 

சிறிய  ச ோற்று ந ோய் மருத்துவமரன 

 கிளிச ோச்சி மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல     

இல் நிறுவப்பட்டது 
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 னநாய் தடுப்பு ைாப்பு னெகவைள்   ( Quarantine services)    

ந ோய்  டுப்பு கோப்பு (Quarantine )பிரிவு என்பது ெர்வந ெ சுகோ ோை ஒழுங்குமுரறகளின் (IHR) 2005 

இன் இரை-ந சிய இரைப்போளர் ஆகும். இது எல்ரல சுகோ ோை போதுகோப்பு ச ோடர்போன 

சகோள்ரககள் மற்றும் வழிகோட்டு ல்கரள உருவோக்கியுள்ளது மற்றும்  டுப்பு 

 டவடிக்ரககளில் ஈடுபட்டுள்ளது மற்றும் நுரழவு புள்ளிகள், உ வி துரறமுக சுகோ ோை 

அலுவலகம் / மருத்துவ ஆய்வு நிறுவனம் மற்றும் உள்வரும் சுகோ ோை மதிப்பீட்டு அலகு 

ஆகியவற்றில் நகோவிட்-19 ச ோடர்போன நகோவிட்-19 சுகோ ோை  டவடிக்ரககரள உறுதி 

செய்துள்ளது..  நகோவிட்-19  டுப்பு ச ோடர்போக, விமோன நிரலயம் மற்றும் துரறமுக சுகோ ோை 

அலுவலகங்கள் ச ோடர்போன நிரலயோன செயல்போட்டு  ரடமுரறகள் (SOPகள்) / 

வழிகோட்டு ல்கரளயும் இந்  அலகு  யோரித்துள்ளது.  நகோவிட்-19 ஆல் போதிக்கப்பட்ட  

ந ோயோளிகளின் ச ோடர்புத்  டமறி ல்  ோட்டுக்கு உள் வரும்  இடங்களில்  தீவிைமோக 

நமற்சகோள்ளப்பட்டது. நகோவிட்  டுப்பூசி திட்டம் மற்றும் நகோவிட்-19 பற்றிய விழிப்புைர்வு 

நிகழ்ச்சிகரள ஊழியர்கள், சபோதுமக்கள் மற்றும் நுரழவு புள்ளிகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு 

 டத்துவதில் ஈடுபட்டது.  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

சகோழும்பு துரறமுக  டுப்பூசி திட்டத்திற்கோன  டுப்பூசிகரள ஒப்பரடத் ல் 

 

 தனியார் சுைாதார னெகவைள் 

சுகோ ோை அரமச்ெகத்தின் ஒப்பு லுடன்  னியோர் மருத்துவமரனகளோல் இரடநிரல பைோமரிப்பு 

ரமயங்கள் (ICC) மற்றும் நகோவிட்-19 சிகிச்ரெ ரமயங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.  னியோர் 

மருத்துவ நிறுவனங்களில் நகோவிட்-19 க்கோன சுகோ ோைப் பணியோளர்  டுப்பூசித் திட்டம் 

 டத் ப்பட்டது.   னியோர் துரற ஆய்வகங்களில் நகோவிட் -19 ஆய்வக கண்டறியும் நெோ ரன 

கரள  (PCR மற்றும் Rapid Atigen நெோ ரன) நமற்சகோள்வ ற்கோன வழிகோட்டு ல்கள் மற்றும் 

அந்  நெோ ரனகளுக்கோன கட்டைங்கள் / விரலகள் நிர்ையக்கப்பட்டன.  னியோர் சுகோ ோை 

நெரவகள் ஒழுங்குமுரற கவுன்சிலில் (PHSRC)  னியோர் மருத்துவ நிறுவனங்களின் புதிய பதிவு 

/ பதிவு புதுப்பித் ல் ஆகியவற்ரற எளி ோக்குவ ற்கு ஆன்ரலன் பதிவு முரற நிறுவப்பட்டது. 

 

 முல்லரியாவிலுள்ள சைாழும்பு கிழக்கு ஆதார கவத்தியொகலயில் சதாற்ைா னநாய்ைள்(NCD) 

 ரினொதகன வெதியுடன் கூடிய முழுகமயான ஹீனமாகடயாலிசிஸ் பிரிவு மற்றும் நாட் ட்ட 

சிறுநீரை னநாய் (CKD) கிளினிக் நிறுவப் ட்டது. 
 

ெர்வந ெ அரிமோ கழகங்களின் ெங்கம் – மோவட்டம் 306 C1 ஆனது, முல்லரியோவிலுள்ள 

சகோழும்பு கிழக்கு ஆ ோை ரவத்தியெோரலக்கு ச ோற்றோ ந ோய்கள் (NCD) பரிநெோ ரன வெதியுடன் 

கூடிய முழுரமயோன ஹீநமோரடயோலிசிஸ் பிரிவு மற்றும் நீண்டகோல சிறுநீைக ந ோய் (CKD) 

கிளினிக்ரக  ன்சகோரடயோக வழங்கியது. சமோத்  திட்டச் செலவு ரூ. 34.2 மில்லியன் ஆகும்.  

 ன்சகோரடயோளர் மற்றும் சுகோ ோை அரமச்ெகம் இரடநய 28.06.2021 அன்று புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந் ம் ரகசயழுத் ோனது. இந்   ன்சகோரடயில் முன்சமோழியப்பட்ட கட்டிடம் ,                         

06 டயோலிசிஸ் இயந்திைங்கள்,  ரலகீழ் ெவ்வூடுபைவல் (RO) ஆரல, 12 எண்கள் அவெை 

சிகிச்ரெப் பிரிவு( ICU )படுக்ரககள் ,   கோற்றுச்சீைரமத் ல்  குளிர் ெோ னம்  (AC)   மற்றும் 

கோத்திருப்பு மின்ெோை செனநைட்டர்.  ஆகியரவ  அடங்கும். இந்  ரமயம் நிறுவப்பட்டு 

14.01.2022 அன்று திறக்கப்பட்டது. 
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முல்லரியோவிலுள்ள சகோழும்பு கிழக்கு ஆ ோை ரவத்தியெோரலயில் உள்ள ச ோற்றோ ந ோய்கள் 

பரிநெோ ரன வெதியுடன் கூடிய முழுரமயோன ஹீநமோரடயோலிசிஸ் பிரிவு மற்றும்  ோட்பட்ட 

சிறுநீைக ந ோய் (CKD) கிளினிக் 

 

 

 மத்திய அகமச்சு மருத்துவமகனைளில் வி த்து மற்றும் அவெர சிகிச்கெ னெகவைள் 

அரடயோளம் கோைப்பட்ட 28 மருத்துவமரனகளில் ந ரவயோன மருத்துவ உபகைைங்களுடன் 

விபத்து மற்றும் அவெை சிகிச்ரெ (A & E) பிரிவுகரள நிறுவ விபத்து மற்றும் அவெை சிகிச்ரெ 

நமம்போட்டுத் திட்டம் 2016 இல் ச ோடங்கப்பட்டது. நபோ னோ ரவத்தியெோரலகள் - 

மட்டக்களப்பு, யோழ்ப்போைம், களுத்துரற, ைோகம மற்றும் மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல - 

சபோலன்னறுரவ மற்றும் கல்முரன வடக்கு ஆ ோை ரவத்தியெோரல ஆகியவற்றில் விபத்து 

மற்றும் அவெை சிகிச்ரெப் பிரிவுகரள நிறுவு ல் 2020 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் பூர்த்தி 

செய்யப்பட்டுள்ளது.  அம்போரற மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரலயில் விபத்து மற்றும் அவெை 

சிகிச்ரெப் பிரிவுக்கோன கட்டிடங்கள்  ரடசபற்று வருகின்றன (21%).  ந சிய ரவத்தியெோரல - 

கண்டி, மோகோை சபோது ரவத்தியெோரல - பதுரள, மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல - சிலோபம், 

நககோரல, திருநகோைமரல மற்றும் ஆ ோை ரவத்தியெோரல - கம்பரள மற்றும் ஆ ோை 

ரவத்தியெோரல சகோழும்பு கிழக்கு - முல்லரியோவ ஆகிய இடங்களில் விபத்து மற்றும் அவெை 

சிகிச்ரெப் பிரிவுகளுக்கோன கட்டிடங்களின் நிர்மோைப் பணிகள் நிரறவரடயும் நிரலயில்  

உள்ளன.  நமலும், மத்திய அரமச்சு மருத்துவமரனகளுக்கு 06 எக்ஸ்நை இயந்திைங்கள் மற்றும் 

சி-ஆர்ம் இயந்திைங்கள் வழங்கப்பட்டன. 

 

 அமிர்தா மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (அமிர்தா மருத்துவமகன), சைாச்சி, இந்தியா மூலம் இதய 

னநாய் உள்ள குழந்கதைளுக்கு இருதய அறுகவ சிகிச்கெ 

அமிர் ோ மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் ஊடோக  இ ய ந ோயோல் போதிக்கப்பட்ட 

குழந்ர களுக்கோன இரு ய அறுரவ சிகிச்ரெ திட்டத்ர  செயல்படுத்  சுகோ ோை அரமச்சு 

மற்றும்  ன்சகோரடயோளர்களோன, நைோட்டரி ெர்வந ெ மோவட்டம் 3201 மற்றும் சகோழும்பு நமற்கு 

நைோட்டரி ெங்கம்  RID 3220 ஆகியவற்றுக்கு இரடநய 2021  வம்பர் 23 ஆம் ந தி புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந் ம் ரகசயழுத் ோனது. இந்தியோவில் சகோச்சியில் உள்ள அமிர் ோ மருத்துவ அறிவியல் 

கழகத்தில் (அமிர் ோ மருத்துவமரன) குழந்ர களுக்கு சிக்கலோன இ ய அறுரவ சிகிச்ரெகள் 

செய்வ ற்கு வெதியோக, நைோட்டரி கிைோண்ட் மூலம் இைண்டு வருட திட்டத்ர  செயல்படுத்தி, 

இலங்ரகயில் பிறவி இ ய பிைச்ெரனகள் ச ோடர்போன இரு ய பைோமரிப்புக்கோன திறரன 

வளர்ப்ப ற்கு வெதியோக இந்  திட்டம் முன்சமோழியப்பட்டுள்ளது.. 
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 இலங்கையின் சுைாதார அகமப்பில் னமம் ாடுைள் 

2021 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவமரன மறு வரகப்படுத் ல் / மத்திய அரமச்ெகத்திடம் 

ஒப்பரடத் ல் / புதிய மு ன்ரம மருத்துவப் பிரிவுகரள (PMCU) நிறுவு ல் குறித்  இைண்டு 

திட்ட மதிப்பீட்டுக் குழு (PEC) கூட்டங்கள்  டத் ப்பட்டன. கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட 

தீர்மோனங்கள் பின்வருமோறு. 9 சுகோ ோை நிறுவனங்கள்/மருத்துவமரனகள் நமம்படுத் ப்பட்டு 

மீள்  வரகப் படுத் ப்பட்டன (அட்டவரை 01).  நமலும் 40 புதிய மு ன்ரம மருத்துவப் 

பைோமரிப்பு பிரிவுகள் நிறுவப்பட்டன (அட்டவரை 02). 

 

          அட்டவக  01 - மருத்துவமகன மீள் வகைப் ாடு 

# மாவட்டம் மருத்துவமகனயின்  

ச யர் 

மருத்துவமகனயின் 

முந்கதய நிகல 

னமம் டுத்தப் ட்ட 

வகை 

01 களுத்துரற மோவட்ட சபோது 

மருத்துவமரன 

மோவட்ட சபோது 

மருத்துவமரன 

நபோ னோ 

ரவத்தியெோரல 

02 கண்டி ஆ ோை 

ரவத்தியெோரல, 

கம்பரள 

 “ B”ஆ ோை 

மருத்துவமரன 

A" ஆ ோை 

மருத்துவமரன 

03 சபோலன்னறுவ ஆ ோை 

ரவத்தியெோரல, 

சமதிரிகிரிய 

 “B”ஆ ோை 

மருத்துவமரன 

"A" ஆ ோை 

மருத்துவமரன 

04 நககோரல ஆ ோை 

ரவத்தியெோரல, 

கைவசனல்ல 

 “B”ஆ ோை 

மருத்துவமரன 

""A"ஆ ோை 

மருத்துவமரன 

05 மோத் ரள பிைந ெ 

ரவத்தியெோரல, 

ச வஹுவ 

மு ன்ரம மருத்துவ 

பைோமரிப்பு பிரிவு 

“C”ஆ ோை 

ரவத்தியெோரல  

06 கோலி ஆ ோை 

ரவத்தியெோரல, 

உடுகம 

“B”ஆ ோை 

மருத்துவமரன 

"A" ஆ ோை 

மருத்துவமரன 

07 கோலி பிைந ெ 

ரவத்தியெோரல, 

பிடிகல 

மு ன்ரம மருத்துவ 

பைோமரிப்பு பிரிவு 

“C”ஆ ோை 

ரவத்தியெோரல 

08 வவுனியோ பிைந ெ 

ரவத்தியெோரல, 

ஓமந்ர      

மு ன்ரம மருத்துவ 

பைோமரிப்பு பிரிவு 

‘C’ஆ ோை 

ரவத்தியெோரல 

09 அம்போரற ஆ ோை 

ரவத்தியெோரல, 

சபோத்துவில் 

“B”ஆ ோை 

மருத்துவமரன 

""A" ஆ ோை 

மருத்துவமரன 

 

           அட்டவக  02 - முதன்கம மருத்துவ  ராமரிப்பு பிரிவுைகள (PMCUs) நிறுவுதல் 

 

# மாவட்டம் முதன்கம மருத்துவ  ராமரிப்பு பிரிவு 

01 நுவசைலியோ பல்நலநபோவல   

02 அம்போரற நபோக்சகசபத்  

03 அம்போரற நகோைகள 

04 மட்டக்களப்பு சபரியபுல்லுமரல 

05 மட்டக்களப்பு திக்நகோரட 

06 களுத்துரற ( NIHS க்கு 

கீழ்) 

ச டியவோரள  

07  மஹோகம்சமத்    

08  ஹல்கண்டவில 

09  பண்டங்சகோட 

10  சகோநஹோலோன 

11  ஹீனத்தியங்கரள (கச்நெரி) 

12  சைமு ோசகோட   

13  நைோெவத்ர  

14 இைத்தினபுரி   - 19 மு ன்ரம மருத்துவ பைோமரிப்பு பிரிவு ஆளணிகளுடன்    

(நபசைந்துவ, சடல-மைபோன, ந னகம, தீவுைம்பிட்டிய, 

கநைசகோட, ஹபுகஸ்ச ன்ன, இைத்தினபுரி மோ கை ெரப, 
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ஹூநப, ஹிநைம ோகம, கஹீன்கம நமற்கு, கீைகள, 

புஸ்ஸல்லோ, கிரிமதிச ன்ன, ைெவக, சகோலோபோகீை, 

கூண்கட்டுவ, சமோறசகட்டிய, மட்டுவோகலோ மற்றும் 

உடகைவிட) 

 

-  08 பணியோளர்களின் உள் ஏற்போட்டுடன் கூடிய மு ன்ரம 

மருத்துவ பைோமரிப்பு பிரிவுகள் (பலவின்ன, செசில்டன் 

ந ோட்டம், கங்கலகமுவ, லலோசலல்ல, மஹிங்சகோட, 

சமோைசஹல, பலசவல மற்றும் பைகள) 

 

 சமாத்தம் 40 

 

 

 

 நமலும், ெமூக அரமப்புகளின் நகோரிக்ரகயின் அடிப்பரடயில் மரறந்  நபைோசிரியர் நெனக 

பிபிநல இலங்ரக மக்களுக்கு ஆற்றிய அளப்பரிய நெரவரய மதிக்கும் வரகயில், ஆ ோை 

ரவத்தியெோரல – பிபிநல நபைோசிரியர் நெனக பிபிநல ஞோபகோர்த்  ரவத்தியெோரல என 

மறுசபயரிடப்பட்டது.    

 

 14.06.2021 அன்று எடுக்கப்பட்ட அரமச்ெைரவ தீர்மோனத்தின் பிைகோைம் மோத் ரள, 

 ோவலப்பிட்டி மற்றும் எம்பிலிப்பிட்டிய மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரலகள் அவற்றின் 

நெரவகரள நமம்படுத்துவ ற்கோக மத்திய சுகோ ோை அரமச்சின் கீழ் ரகயகப்படுத் ப்பட்டன.   

 

 

 சுைாதார தைவல் அகமப்க  னமம் டுத்துதல் 

 

 எண்ணியல்  சுகோ ோை  திட்டத்தின் கீழ் அைசு மருத்துவமரனகளில் இைண்டு மருத்துவமரன 

 கவல் அரமப்புகள் செயல்படுத் ப்பட்டன. 2021 ஆம் ஆண்டளவில், 53 

மருத்துவமரனகள் மருத்துவமரன சுகோ ோை  கவல் நமலோண்ரம அரமப்பு (HHIMS) 

மற்றும் 12 மருத்துவமரன சுகோ ோை  கவல் நமலோண்ரம அரமப்பு (HIMS) மூலம் 

செயல்படுத் ப்பட்டன. நமலும், கிளவுட் மருத்துவமரன சுகோ ோை  கவல் நமலோண்ரம 

அரமப்பு( Cloud HIMS )உடன் 400 ஆநைோக்கியமோன வோழ்க்ரக முரற கிளினிக்குகள் (HLCs) 

செயல்படுத் ப்பட்டுள்ளன. 

 

 நகோவிட் -19 ஆய்வக கண்டறியும் நெோ ரன (PCR மற்றும் RAT) மற்றும் பின்ச ோடர் 

நமலோண்ரம ஆகியவற்ரற நிர்வகிப்ப ற்கு  ோடு  ழுவிய சுகோ ோை  கவல் அரமப்பு 

உருவோக்கப்பட்டது. சுமோர் 80 பரிநெோ ரன  கூடங்கள்  மற்றும் 1000  னியோர் மற்றும் மோநில 

 டுப்பு / சிகிச்ரெ சுகோ ோை நிறுவனங்கள் இந்  முரறரயப் பயன்படுத்துகின்றன. நகோவிட் -

19  டுப்பூசி கண்கோணிப்பு சமன்சபோருள் இலங்ரகயில் ந சிய .  நகோவிட் -19  டுப்பூசி 

செயல்முரறரயப் பின்பற்றுவ ற்கோக உருவோக்கப்பட்டது.  நகோவிட் -19 ஸ்மோர்ட்  டுப்பூசி 

ெோன்றி ரழ (SVC) ெர்வந ெ  ைத்திற்கு ஏற்ப ெர்வந ெ பயைத்திற்கு உ வும் வரகயில் இது 

பின்பற்றப்பட்டது. 

 
 முன்சமோழியப்பட்டஎண்ணியல் சுகோ ோைம் ச ோடர்போன வரைபடம் மற்றும் எண்ணியல்  

சுகோ ோை  கவல் இயங்கக்கூடிய திட்ட நமம்போடு ச ோடங்கப்பட்டு 3 ஆண்டுகளில் 

முடிக்கப்படும். 

 

 சுகோ ோை பணியோளர் பணியோளர்கரள நிர்வகிப்ப ற்கோன மனி  வள நமலோண்ரம  கவல் 

அரமப்பு ச ோடங்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுமோர் 130,000 பணியோளர் பதிவுகள் 

ஏற்றப்பட்டுள்ளன. உள்ளக  ந ோய்கள் மற்றும் இறப்புகரளப் பதிய eIMMR அரமப்பு 580 

அைசு மருத்துவமரனகள் மற்றும் 8  னியோர் மருத்துவமரனகளில் ச ோடங்கப்பட்டு 

முரறயோகச் செயல்படுகிறது. 

 

 அநபக்ஷோ மருத்துவமரன, மஹைகம மற்றும் கோெல் வீதி மகளிர்  மருத்துவமரன ஆகியரவ 

2018 ஆம் ஆண்டு மு ல் திறந்  மூலநிைல்சமன்சபோருரளப் பயன்படுத்தி படம் கோப்பகம் 

மற்றும்  கவல் ச ோடர்பு அரமப்பு(PACS) உள்கட்டரமப்ரப சவற்றிகைமோக நிறுவி 
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இயக்கியுள்ளன.  கதிரியக்க படம் முரறரய (PACS) செயல்படுத்  20 மருத்துவமரனகள் 

ந ர்ந்ச டுக்கப்பட்டன.  ற்நபோது, ஐந்து நபோ னோ மருத்துவமரனகளில் PACS 

செயல்படுத் ப்படுகிறது. 

 
 சுகோ ோை அரமச்ெகத்திற்கோன  ைவு ரமயம் சுகோ ோை  எண்ணியல்  சுகோ ோை பயன்போடுகரள 

வழங்குவ ற்கோக நிறுவப்பட்டது. 

 

 60 மருத்துவமரனகளில் 56 மருத்துவமரனகளில் மின்னணு மருத்துவமரன  கவல் 

நமலோண்ரம அரமப்பு நிறுவப்பட்டது. ஏற்கனநவ உள்ள ஏற்கனநவ உள்ள இரைய 

நெரவயகம்,  ைவு ரமயமோக மோற்றி நமம்படுத் ப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

  

                    

        சுக ோை அரமச்சில் உள்ள சுகோ ோை  கவல் பிரிவின்   ைவு ரமயம் , இரைய நெரவயகம், 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                அைசு மருத்துவமரனகளில் மருத்துவமரன  கவல் அரமப்புகளின் விரிவோக்கம் 
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மருத்துவமரன சுகோ ோை  கவல் அரமப்பு செயல்படுத்  வரைபடம் 

 

 மனித வள னமம் ாடு 

 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவோக்கப்பட்ட சுகோ ோைத் திட்டமிடல் ரகநயடு 

திருத் ப்பட்டு, இறுதி செய்யப்பட்ட ஆவைம்  ோட்டின் சுகோ ோைத் திட்டமிடல் 

ஊழியர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்க அச்சிடப்பட உள்ளது. 

 

 1995 ஆம் ஆண்டு உருவோக்கப்பட்ட மூன்றோம் நிரல மற்றும் இைண்டோம் நிரல 

பைோமரிப்பு மருத்துவமரனகளின் நமலோண்ரம குறித்  ரகநயடு, மருத்துவமரன 

நிர்வோகத்தில்  ற்நபோர ய ந ரவகளுக்கு ஏற்ற வரகயில் நிபுைத்துவத்துடன் 

திருத் ப்பட்டு இறுதி செய்யப்பட்டு அச்சிட பட உள்ளது. 

 

 2020 ஆம் ஆண்டு சவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்ரகயின் அடிப்பரடயில் 'பல்நவறு வரக 

மருத்துவப் பைோமரிப்பு நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் வெதிகள்' அடிப்பரடயில் 

சுகோ ோைப் பணியோளர்களுக்கோன ஆளணி  விதிமுரறகள் உருவோக்கப்பட்டன. இந்  

ஆவைம் சுகோ ோை நிறுவனங்களின் நிர்வோகிகள், நமலோளர்கள் மற்றும் திட்டமிடல் 

குழுவோல் சுகோ ோைப் பணியோளர்களில் உள்ள இரடசவளிகரளக் கண்டறிவதில் 

பயன்படுத்துவ ற்கோக அச்சிடப்பட்டு விநிநயோகிக்கப்பட உள்ளது. 

 

 மனி  வள முகோரமத்துவ ஒருங்கிரைப்புப் பிரிவு, ஒவ்சவோரு மோகோை சுகோ ோை 

நெரவகள் இயக்கு ைகத்திலும் மனி  வள ஒருங்கிரைப்பு அலகுகரள நிறுவுவ ன் 

மூலம் மோகோை மற்றும் மத்திய அரமச்சுகளுக்கு இரடயிலோன  கவல் ஓட்டத்ர  

வலுப்படுத்துகிறது. இப்பிரிவு மூலம் 4,258  ோதியர் பயிற்சியோளர்களும், 1,185  
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மருத்துவம் மற்றும் துரை மருத்துவப் பணியோளர்கள் பயிற்சியோளர்களும்பத்துப் 

பயிற்சிகளுக்கும் , சபோது சுகோ ோை மருத்துவச்சிக்கு 2,836 பயிற்சியோளர்களும் 

பணியமர்த் ப்பட்டுள்ளனர்..  நமலும் இது 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கோன ந சிய 

சுகோ ோை கைக்குகரள உருவோக்குவ ற்கோன  டவடிக்ரககரள எடுத்துள்ளது மற்றும் 

2020-2030 ஆம் ஆண்டிற்கோன மனி  வளத்திற்கோன ந சிய மூநலோபோய திட்டத்ர  

 யோரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

 

  ோடளோவிய ரீதியில் பயிற்சி முடித்  990 ரவத்திய அதிகோரிகள், முதுகரலப் பயிற்சி 

முடித்  226 மருத்துவ அதிகோரிகள் மீண்டும் சுகோ ோை அரமச்சுடன் 

இரைக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

 

 எண்பத்து மூன்று (83) பல் ெத்திைசிகிச்ரெ நிபுைர்கள்  ைம் II பல் ெத்திைசிகிச்ரெ 

நிபுைர்களோக 2021 ஆம் ஆண்டு நெரவக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். ச ோண்ணூற்று 

மூன்று (93) பல் பட்ட ோரிகளுக்கு 2021இன் உள்ளக  பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.  

 

 சதாற்று னநாய்ைளின் ைட்டுப் ாடு      

 

 உலக கோெந ோய் தின நிரனவு தினம் 23 மோர்ச் 2021 அன்று "கடிகோைம் துடிக்கிறது" என்ற 

கருப்சபோருளின் கீழ்  ரடசபற்றது. கோெந ோய் கட்டுப்போடு மற்றும் மோர்பு 

ந ோய்களுக்கோன ந சிய திட்டம் (NPTCCD) 2021-2025க்கோன ந சிய மூநலோபோயத் 

திட்டம், கோெந ோய்க்கோன ந சிய ரகநயடு, மருந்து-எதிர்ப்பு கோெந ோய் மற்றும் 

கோெந ோய்க்கோன ஆய்வக ரகநயடு உள்ளிட்ட பல மூநலோபோய ஆவைங்கரள 

உருவோக்கியுள்ளது / திருத்தியுள்ளது. 

இலங்ரகயில் உள்ள கோெந ோய் கிளினிக்குகளில் கலந்துசகோள்ளும் 

ந ோயோளிகளிரடநய ந சிய செலவின கைக்சகடுப்பு (கோெந ோயோளிகள் மற்றும் 

அவர்களது குடும்பத்தினைோல் ஏற்படும் நபைழிவு செலவு மற்றும் நபைழிவு செலரவ 

முன்னறிவிப்பவர்கள்) மற்றும் சுகோ ோைப் பணியோளர்களிரடநய LTBI பைவல் பற்றிய 

ஆய்வு ஆகிய இைண்டு முக்கியமோன ஆய்வுகரள சகோழும்பு மோவட்டத்தில்  இந்  

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  டத்தியது. நகோவிட் தீவிை ந ோய் பைவல் (covid out break) 

இருந் நபோதிலும், கோெந ோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் ெரியோன ந ைத்தில் வோங்கப்பட்டு 
அரனத்து மோவட்ட மோர்பு மருத்துவமரனகளுக்கும் விநிநயோகிக்கப்பட்டன, நமலும் 

முடக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ந ோயோளிகளின் வீடுகளுக்கு மருந்துகள் 

விநிநயோகிக்கப்பட்டன. 

 

 

மின்னணு ந ோயோளி  கவல் நமலோண்ரம அரமப்பின் (ePIMS) அணுகல் மற்றும் 

 கவல் போதுகோப்ரப உறுதி செய்யும் வரகயில் NPTCCD மற்றும் மோர்பு கிளினிக்குகளின் 

வரல அரமப்பு நமம்படுத் ப்பட்டது. சபோது  ல ரவத்திய அதிகோரி (GP) மற்றும் 

மருத்துவ அதிகோரிகளிரடநய கோெந ோய் பற்றிய விழிப்புைர்ரவயும் அறிரவயும் 

நமம்படுத்துவ ற்கோக ஒரு குறுகிய செய்தி நெரவ (எஸ்எம்எஸ்) ச ோடங்கப்பட்டது. 

இது ந ோயோளிகள் மற்றும் ந ைடி கண்கோணிப்பு சிகிச்ரெ வழங்கு ர்களுக்கு 

விரிவுபடுத் ப்பட்டு , பின்ச ோடர்வ ற்கோன இழப்ரபக் குரறத்து, சிகிச்ரெரயப் 

பின்பற்றுவர  உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 

 நுளம்பு மூலம்  ரவும் னநாய்ைளின் ைட்டுப் ாடு 

 ந சிய சடங்கு கட்டுப்போட்டுப் பிரிவின் (NDCU) ந ோக்கம் 100,000 மக்கள்ச ோரகக்கு 100 

க்கும் குரறவோன சடங்கு ந ோய் நிகழ்வுகரள அரடவது மற்றும் 2023 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் சடங்கு ந ோய் இறப்பு விகி த்ர  (CFR) 0.1% க்கும் குரறவோகக் 

குரறப்பது மற்றும் பைோமரிப்பது.. நிரலயோன அபிவிருத்தி இலக்குகளில் (SDG) 

இலங்ரகயின் 3.3 இலக்குடன் இைங்கி, வருடத்திற்கு சிகிச்ரெ சபறும் சடங்கு 

ந ோயோளர்களின் எண்ணிக்ரக 2030 ஆம் ஆண்டளவில் 21,000 ஆக குரறக்கப்பட 

நவண்டும். 2021 ஆம் ஆண்டு நிலவைப்படி, 35,924 ந ோயோளிகள் 100,000 
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மக்கள்ச ோரகக்கு 163 நபர் என பதிவோகியுள்ளனர் மற்றும் இறப்பு விகி ம் 0.08% 

ஆகும். 
 

நகோவிட்-19 ச ோற்றுந ோய் ச ோடர்போன  டமோட்டக் கட்டுப்போடுகள் சடங்கு 

கட்டுப்போட்டு  டவடிக்ரககளுக்கு ெவோலோக இருந் ன, குறிப்போக நுளம்பு  

கண்கோணிப்பு  டவடிக்ரககள் மற்றும் வளோக ஆய்வுகள் மூலம் நுளம்பு 

இனப்சபருக்கம் செய்யும் இடங்கரள அரடயோளம் கண்டு அகற்று ல் ஆகியன 

அடங்கும். 

 

  வம்பர் 2012 மு ல் இலங்ரக மநலரியோவில் இருந்து விடுபட்டுள்ளது மற்றும் 2007 ஆம் 

ஆண்டு மு ல் மநலரியோவினோல் ஏற்படும் உயிரிழப்பு பூஜ்ஜியமோக உள்ளது. செப்டம்பர் 

2016 இல், இலங்ரக மநலரியோ இல்லோ   ோடோக உலக சுகோ ோை நிறுவனத் ோல் 

ெோன்றளிக்கப்பட்டது, இது  ோட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுலோத்துரறயில் சபரும் 

ந ர்மரறயோன  ோக்கத்ர  ஏற்படுத்துகிறது.  இருப்பினும், உலகளோவிய ரீதியில்      

நகோவிட்-19ச ோற்றுந ோரய இலங்ரக எதிர்சகோள்ள நவண்டியிருந் து. ெவோல்கள் 

இருந் நபோதிலும், மநலரியோ பைவும்  ோடுகளுக்குப் பயைம் செய்து, மநலரியோ 

ஒட்டுண்ணியோல் (இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மநலரியோ ந ோய்) போதிக்கப்பட்ட 

மக்களிடமிருந்து மநலரியோரவ மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவர த்  டுப்ப ன் மூலம்  

மநலரியோ இல்லோ  நிரலரயப் பைோமரிக்கும் பிைச்ெோைத்ர  எதிர்சகோள்ள 

நவண்டியிருந் து. அவர்கள் உடனடியோகக் கண்டறியப்பட்டு, அந் க் கோலகட்டத்தில் 

நிறுவப்பட்ட  னிரமப்படுத் ப்பட்ட ரமயங்களில் சிகிச்ரெ அளிக்கப்பட்டனர். 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 சதாற்ைா னநாய்ைளின் ைட்டுப் ாடு 

 சதாற்ைா னநாய்ைள் (NCD) 

ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன பணியகம்   ோட்டில் கடுரமயோன (கோயம்) மற்றும்  ோள்பட்ட 

மற்றும் ச ோற்றோ ந ோய்கரளத்  டுப்ப ற்கும் கட்டுப்படுத்துவ ற்கும் ந சிய ரமயப் 

புள்ளியோக உள்ளது மற்றும் மோகோை மற்றும் பிைோந்திய சுகோ ோை அதிகோரிகள் மூலம் அ ன் 

செயல்போடுகரளஒருங்கிரைத்துசெயல்படுத்துகிறது.                                                                                                             

                     

பணியகம், பங்கு ோைர்களுடன் கலந் ோநலோசித்து, திருத் ப்பட்ட ந சியக் சகோள்ரக 

மற்றும் மூநலோபோய கட்டரமப்ரப (2021) உருவோக்கியது;  ோள்பட்ட ச ோற்றோ 

ந ோய்கரளத்  டுப்ப ற்கும் கட்டுப்படுத்துவ ற்கும் ந சிய பல்துரற செயல் திட்டம் 

(MSAP) மற்றும் கோயத்ர த்  டுப்ப ற்கும் கட்டுப்படுத்துவ ற்கும் (2021-2026) பல 

துரறகளின் செயல் திட்டங்கரள உருவோக்கியது. உலக சுகோ ோை அரமப்புடன் (WHO) 

இரைந்து ந சிய மற்றும் ெர்வந ெ நிபுைர்கள் குழுவினோல் ந சிய ச ோற்றோ ந ோய்கள் 

 டுப்பு மற்றும் கட்டுப்போட்டு திட்டத்தின் மு ல் சுயோதீன மதிப்போய்வு  டத் ப்பட்டது. 

 

உப்பு உட்சகோள்வர  கட்டுப்படுத்துவர  ஊக்குவிக்கும் வரகயில் அரனத்து முக்கிய 

ச ோரலக்கோட்சி நிரலயங்களிலும் "லுனு சுத்ையோ" / "உப்பு சூத்திைம்" என்ற சவகுென 

ஊடக பிைச்ெோைம்  டத் ப்பட்டது. நமலும், போக்சகட்டில் அரடக்கப்பட்ட திட மற்றும் 

அரை திட உைவுகளில் உப்பு, ெர்க்கரை மற்றும் சகோழுப்பு உள்ளடக்கத்ர  

கோட்சிப்படுத்துவ ற்கோக நபோக்குவைத்து விளக்கு அரமப்ரபப் பயன்படுத்தி, முன்பக்க 
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சீட்டு பற்றிய சபோது விழிப்புைர்வுக்கோக உலக சுகோ ோை நிறுவனத்துடன் இரைந்து ஒரு 

ெமூக ஊடக பிைச்ெோைம் ச ோடங்கப்பட்டது. 
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ஆண்டு சித்திரை மோ ம்  "ந சிய அதிக  கர்வு மோ மோக" அறிவிக்கப்பட்டது, நமலும் 

ஊடகச் ெந்திப்புகள், உண்ரமத்  ோள்கரளப் பைப்பு ல் மற்றும் ெமூக ஊடகப் 

பிைச்ெோைங்கள் நமற்சகோள்ளப்பட்டன. இலங்ரக மருத்துவ ஊட்டச்ெத்து நிபுைர் ெங்கம் 

(SLMNA), உலக சுகோ ோை அரமப்பு (WHO) மற்றும் இலங்ரகயின் ெரமயல்கோைர் ெங்கம் 

ஆகியவற்றுடன் இரைந்து, ந சிய அளவிலோன குரறந்  உப்பு ெரமயல் ெவோரலயும் 

இயக்கு ைகம்  டத்தியது. 

 

2018-2030 ஆம் ஆண்டுக்கோன உலக சுகோ ோை அரமப்பின் உடல் செயல்போடு 

ச ோடர்போன உலகளோவிய செயல்திட்டத்ர  (GAPPA) செயல்படுத்துவ ற்கு ஆ ைவோக 

உருவோக்கப்பட்ட சூழ்நிரல பகுப்போய்வு கருவியின்(SAT) அடிப்பரடயில் 

இலங்ரகயில் உடல் செயல்போடு நமம்போடு குறித்  சூழ்நிரல பகுப்போய்வு 2021 இல் 

 டத் ப்பட்டது.  ச ன்கிழக்கு ஆசிய பிைோந்தியத்தில் இலங்ரக 2வது  ோடோக இருந் து. 

அரடயோளம் கோைப்பட்ட 8 ச ோற்றோ  ந ோய்களுக்கோன உடல் செயல்போடு குறித்  

ந ோய் குறிப்பிட்ட பரிந்துரைகள் மற்ற ச ோழில்முரற கல்லூரிகளுடன் இரைந்து 

ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன இயக்கு ைகத் ோல் உருவோக்கப்பட்டது. 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 
புரகயிரல  டுப்பு மற்றும் நிறுத் த்திற்கோக, பயிற்சியோளரின் ரகநயட்டின் பயிற்சி 

"ஆைம்ப சுகோ ோைத்தில் புரகயிரல நிறுத் த்திற்கோன சுருக்கமோன  ரலயீடுகள்" மற்றும் 

"இலங்ரகயில் புரகயிரல இல்லோ  வலயங்கரள நிறுவுவ ற்கோன வழிகோட்டு ல்" 

ஆகியரவ உருவோக்கப்பட்டன. 

 

ச ோற்றோ ந ோய்கள் ச ோடர்போன  டவடிக்ரககள்  ோடு முழுவதும் ஒநை மோதிரியோக 

செயல்படுத் ப்பட நவண்டிய ன் அவசியத்ர க் கருத்தில் சகோண்டு, ச ோற்றோ 

ந ோய்களுக்கோன பணியகம் , பிைோந்திய சுகோ ோை அதிகோரிஅலுவகத்துடன்  
இரைக்கப்பட்டுள்ள ச ோற்றோ ந ோய்களின் அதிகோரிகளிட்கு (MO NCD)  ச ோற்றோ 

ந ோய்களின் மருத்துவ அதிகோரிகளுக்கோன வழிகோட்டிரய உருவோக்கியுள்ளது. 

இைண்டோம் நிரல மற்றும் மூன்றோம் நிரல பைோமரிப்பு நிரல மருத்துவமரனகளில் 

ச ோற்றோ ந ோய்கள் ச ோடர்போன  டவடிக்ரககரள நமற்சகோள்வ ற்கு சபோருத் மோன 

மருத்துவ அதிகோரிரய நியமிக்க வழிகோட்டு ல் சவளியிடப்பட்டது. 
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பணியகம், இலங்ரக சபோது மருத்துவ நிபுைர்களுடன் இரைந்து, இைண்டோம் நிரல 

மற்றும் மூன்றோம் நிரல பைோமரிப்பு மட்டத்தில் முக்கிய ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன 

நமலோண்ரம வழிகோட்டு ல்கரளயும், உயர் இைத்  அழுத் த்திற்கோன நமலோண்ரம 

வழிகோட்டு ல்கள் மற்றும் ச றிமுரறகரளயும் மு ன்ரம சுகோ ோை பைோமரிப்பு 

மட்டத்தில் உருவோக்கியது. ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன அத்தியோவசிய மருந்துப் பட்டியல் 

திருத் ப்பட்டு, ஆைம்ப சுகோ ோைப் பைோமரிப்புக்கோன அத்தியோவசிய பரிநெோ ரன 

பட்டியல் உருவோக்கப்பட்டது. ச ோற்றோ ந ோய்களோல் போதிக்கப்பட்ட 

ந ோயோளிகளுக்கோன மு ன்ரம சுகோ ோைப் போதுகோப்பு மு ல் இைண்டோம் நிரல அல்லது 

மூன்றோம் நிரல சுகோ ோைப் பைோமரிப்புக்கோன பரிந்துரை அளவுநகோல்கள் மற்றும் ஆைம்ப 

சுகோ ோை நிறுவனங்களில் மருத்துவக் கிளினிக்குகரளப் பின்ச ோடர்வ ற்கோன 

நிகழ்வுகள் பற்றிய வழிகோட்டு லும் உருவோக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

உலக சுகோ ோை ஸ் ோபனத்தின் ஆ ைவுடன் ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன பணியகம், இைத்  

அழுத்  ந ோய் முன் கூட்டிநய அறியும்  பரிநெோ ரனரய ஊக்குவிக்க, களுத்துரற 

மோவட்டத்தில் உள்ள 5 மருத்துவமரனகளில் சவளிந ோயோளர் பிரிவில் நிறுவப்பட்ட 

இைத்  அழுத்  அலகுகரள உருவோக்கியது.  நிதி அரமச்ெகம் மற்றும் சஹமோஸ் 

அயுநபோ ரலஃப் ஆகியவற்றுடன் இரைந்து, ஊழியர்களின் ச ோற்றோ  

ந ோய்களுக்கோன பரிநெோ ரனரய ஊக்குவிக்க நிதி அரமச்ெகத்தில் ஒரு புதிய சுகோ ோை 

மூரல நிறுவப்பட்டது.. கண்கோணிப்ரப வலுப்படுத்துவ ன் ஒரு பகுதியோக, கிளவுட்-

அடிப்பரடயிலோன சுகோ ோை  கவல் நமலோண்ரம அரமப்பு (HIMS)ந சிய, மோகோை, 

மோவட்ட மற்றும் ஆநைோக்கியமோன வோழ்க்ரக முரற ரமய நிரலகளுக்கு 

(கட்டுப்போட்டு பலகம்) இரடமுகங்களுடன் ஆநைோக்கியமோன வோழ்க்ரக முரற 

ரமயங்களிலிருந்து (HLC)  ைரவப் பிடிக்க விரிவோக்கப்பட்டது. 

 

 

உலக சுகோ ோை ஸ் ோபனத்தின் ச ோழில்நுட்ப வழிகோட்டு லுடன் மக்கள் ச ோரகக் 

கைக்சகடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிபைத் திரைக்களத்தின் (DCS) ஒத்துரழப்புடன் 

சகோவிட்-19 ச ோற்றுந ோய்க்கு மத்தியில் 2021 ஆம் ஆண்டில் STEPS கைக்சகடுப்பு 2020/21 

க்கோன  ைவு நெகரிப்ரப இலங்ரக சவற்றிகைமோக நிரறவு செய்துள்ளது. 

 

 

கடுரமயோன ச ோற்றோ ந ோய்கள் ச ோடர்போக, பணியகம் போலர் மற்றும் பகல்ந ை பைோமரிப்பு 

ரமய போதுகோப்பு நெோ ரன பட்டியல்கள், சபோது சுகோ ோை ஊழியர்களுக்கோன குழந்ர  கோயம் 

 டுப்பு (சிங்கள பதிப்பு), கோயம் நமலோண்ரம குறித்  ஆைம்ப சுகோ ோை ஊழியர்களுக்கோன 

வழிகோட்டு ல்கரள உருவோக்கியது. ந சிய கோயம் கண்கோணிப்பு அரமப்புக்கு கோயம் 

ச ோடர்போன இறப்பு விெோைரை மற்றும் மதிப்போய்ரவ அறிமுகப்படுத்  பணியகம் 

 டவடிக்ரக எடுத்துள்ளது மற்றும் ந சிய கோயம் கண்கோணிப்பு அரமப்பு ந சிய மதிப்போய்வு 

மற்றும் சிறந்  செயல்திறனுக்கோன விருது வழங்கும் விழோரவ - 2019  டத்தியது. .  ோடு 

முழுவதும் பல்நவறு  ைப்பினைோல்  டத் ப்படும் அடிப்பரட மு லு வி பயிற்சிகரள 

சீைரமக்க அடிப்பரட மு லு வி குறித்  ந சிய போடத்திட்டம் அவசியமோனது..  எனநவ,  

விபத்து மற்றும் அவெை மருத்துவம் ச ோடர்போன மருத்துவ ெங்கம், இலங்ரக செஞ்சிலுரவச் 

ெங்கம் மற்றும் செயின்ட் ெோன்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் நெரவகள் ஆகியவற்றுடன் ச ோடர்ச்சியோன 

ஆநலோெரனக் கூட்டங்கரளத் ச ோடர்ந்து ஒரு ந சிய போடத்திட்டம் உருவோக்கப்பட்டது. 

 

 புற்றுனநாய் ைட்டுப் ாடு 

ந சிய புற்றுந ோய் கட்டுப்போட்டு திட்டம் (NCCP)  ோட்டில் புற்றுந ோய்கரளத் 

 டுப்ப ற்கும் கட்டுப்படுத்துவ ற்கும் சுகோ ோை அரமச்சின் ரமயப் புள்ளியோகும்.  

நமலும், புற்றுந ோய்களின் கண்கோணிப்பு மற்றும் புற்றுந ோய் ச ோடர்போன 

ஆைோய்ச்சிரய எளி ோக்கு ல் உள்ளிட்ட புற்றுந ோய்கரளத்  டுப்பது மற்றும் 

கட்டுப்படுத்துவது பற்றிய சகோள்ரக, விழிப்புைர்வு, திட்டமிடல், கண்கோணிப்பு 

மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றிற்கு இது சபோறுப்போகும். 2015 ஆம் ஆண்டு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 'புற்றுந ோய்  டுப்பு மற்றும் கட்டுப்போடு-இலங்ரகயின் ந சிய 

சகோள்ரக மற்றும் மூநலோபோய கட்டரமப்பின்' படி புற்று ந ோய்கரளத்  டுப்பது 

மற்றும் கட்டுப்படுத்துவது ச ோடர்போன  டவடிக்ரககரள ந சிய புற்றுந ோய் 

கட்டுப்போட்டுத் திட்டம் ஒருங்கிரைக்கிறது.  2020-2024 புற்றுந ோய்கரளத்  டுக்கும் 
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மற்றும் கட்டுப்படுத்துவ ற்கோன ந சிய மூநலோபோயத் திட்டத்தின் 

அடிப்பரடயிநலநய அரனத்து  டவடிக்ரககளும் நமற்சகோள்ளப்படுகின்றன. 

 

பின்வரும் நடவடிக்கைைள் 2021 இல் நிகைவகடந்தன 

- புற்றுந ோய்  டுப்பு மற்றும் கட்டுப்போடு குறித்  கோலோண்டு ந சிய ஆநலோெரனக் குழு 

கூட்டங்கள்  டத் ப்பட்டது 

- ந ோய்  ணிப்பு சிகிச்ரெக்கோன ந சிய வழிகோட்டு ல் குழு கூட்டம்  டத் ப்பட்டது., 

மு ன்ரம  டுப்பு மற்றும் முன்கூட்டிநய ந ோய் கண்டறி ல், வோய்வழி புற்றுந ோய் 

கட்டுப்போடு மற்றும் சிகிச்ரெ, புற்றுந ோய் பதிவு மற்றும் ஆைோய்ச்சி ஆகியவற்றின் 

ச ோழில்நுட்ப ஆநலோெரனக் குழு கூட்டங்கள்  டத் ப்பட்டன. 

- "கர்ப்பப்ரப வோய்ப் புற்றுந ோரய நீக்குவ ற்கோன இரடக்கோல இலக்குகரள 

அரடவ ற்கோன ந சிய மூநலோபோயத் திட்டம்" உருவோக்கப்பட்டு, அச்சிடப்பட்டு, 

சவளியிடப்பட்டது. 

- புற்றுந ோய்கரளத்  டுப்ப ற்கும் கட்டுப்படுத்துவ ற்கும் ெமூக  டத்ர  மோற்ற 

ச ோடர்பு உத்திரய உருவோக்கு ல் 

- மு ன்ரம பைோமரிப்பில் புற்றுந ோய்  டுப்பு மற்றும் புற்றுந ோய்கரள 

கட்டுப்படுத்துவது குறித்  பயிற்சியோளர் பயிற்சி (TOT) ரகநயடு உருவோக்கப்பட்டு 

அச்சிடப்பட்டது. 

- புற்றுந ோரய முன்கூட்டிநய கண்டறி ல் மற்றும் மருத்துவ அதிகோரிகளுக்கோன 

பரிந்துரைப் போர கள் குறித்  ச ோரலதூைப் பயிற்சித் ச ோகுதி உருவோக்கப்பட்டது. 

- புற்றுந ோய்  டுப்பு மற்றும் கட்டுப்போடு குறித்  பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் மோவட்ட 

அளவிலோன பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள்  டத் ப்பட்டன. 

- 'உலக புற்றுந ோய் தினம் 2021' மற்றும் 'உலக மோர்பக புற்றுந ோய் விழிப்புைர்வு மோ ம் - 

'அக்நடோபர் 2021' நிரனவுகூைப்பட்டது. 

- சபருந்ந ோட்ட மக்களுக்கோனந ோய் முன்கூட்டிநய கண்டறி ல் திட்டத்தின் திருத் ம் 

ெம்பந் ப்பட்ட அரனத்து பங்கு ோைர்களின் ஈடுபோட்டுடன் நமற்சகோள்ளப்பட்டது. 

-  மின் அடிப்பரடயிலோன புற்றுந ோய் கண்கோணிப்பு அரமப்பு அரனத்து வோய்வழி  

மோக்சிநலோ முக அறுரவ சிகிச்ரெ மற்றும் வோய்வழி ந ோயியல் பிரிவுகளுக்கும்   

அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது, இது வோய்வழி புற்றுந ோய்  ைவுகளின் ந ைத்ர யும் 

 ைரவயும் நமம்படுத்துவர  ந ோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

- சுகோ ோைப் பணியோளர்களுக்கோன விரிவோன மோர்பகப் புற்றுந ோய்ப் பைோமரிப்பு குறித்     

    ரகநயடு மற்றும் சுகோ ோைப் பணியோளர்களுக்கோன மருத்துவ மற்றும் சுய மோர்பகப்    

    பரிநெோ ரன பற்றிய வீடிநயோ உருவோக்கபட்டது.  

- இலங்ரகயில் ஆைம்பகோல மற்றும் உள் ோட்டில் நமம்பட்ட மோர்பகப் புற்றுந ோய்    

நமலோண்ரம மற்றும் இலங்ரகயில் கர்ப்பப்ரப வோய்ப் புற்றுந ோய் 

நமலோண்ரமக்கோன ந சிய வழிகோட்டு ல்கள் உருவோக்கப்பட்டன. 

-  ோடளோவிய ரீதியில் சபரும்போலோன மோகோை மற்றும் மோவட்ட சபோது  

ரவத்தியெோரலகள் மற்றும் ஆ ோை ரவத்தியெோரலகள் மற்றும் மோத் ரற மற்றும் 

யோழ்ப்போை மோவட்டங்களில் மோர்பக பைோமரிப்பு கிளினிக்குகளில் புற்றுந ோய் 

ஆைம்பகோல கண்டறி ல் நிரலயங்கள் நிறுவப்பட்டன. 

- புற்றுந ோய் பதிவு ச ோடர்போன சவளியிடப்பட்ட சவளியீடுகள் - 2015, 2016, 2017, 2018  

     மற்றும் 2019  ஆண்டுகளுக்கோன ந சிய புற்றுந ோய் நிகழ்வு  ைவுகள் 

- 2021-2025 குழந்ர ப் பருவம் மற்றும் இளம்பருவ புற்றுந ோய் பைோமரிப்புக்கோன ந சிய  

மூநலோபோயத் திட்டத்ர  உருவோக்கி சவளியிட்டது. 

 

 ைர்ப்பிணித் தாய் மற்றும் குழந்கத சுைாதார னெகவைள் 

குடும்ப சுகோ ோை பணியகம் என்பது,  ோட்டிற்குள் உள்ள இனப்சபருக்க ஆநைோக்கியம், 

 ோய்வழி, புதி ோகப் பிறந்  குழந்ர , இளம் பருவத்தினர் மற்றும் இரளஞர்களின் 

ஆநைோக்கியம், குடும்பக் கட்டுப்போடு மற்றும் சபண்களுக்கோன மருத்துவ சிகிச்ரெத் 

திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் சகோள்ரக திட்டமிடல், ஒருங்கிரைப்பு, கண்கோணிப்பு மற்றும் 

மதிப்பீடு ஆகியவற்றிற்கு சபோறுப்போன சுகோ ோை அரமச்சின் ரமய அரமப்போகும். இந் ப் 
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சபோறுப்பில், பணியகம் சுற்றுப்புறத்தில் திட்டங்கரள திறம்பட செயல்படுத்துவ ற்கு 

ந ரவயோன வழிகோட்டு ல்கரளயும் வழிகோட்டு ரலயும் வழங்குகிறது மற்றும் ெர்வந ெ 

நிறுவனங்களோல் நிதியளிக்கப்படும் சிறப்பு திட்டங்கரளயும் செயல்படுத்துகிறது. 

 ற்நபோர ய மற்றும் எதிர்கோல ெவோல்கரள எதிர்சகோள்ளும் வரகயில் நெரவ வழங்கரல 

நமம்படுத்துவ ற்கோன அறிவியல் ெோன்றுகளின் அடிப்பரடயில்  ோய் மற்றும் குழந்ர  

சுகோ ோை நெரவகரள  ரடமுரறப்படுத்  குடும்ப சுகோ ோை பணியகம் அடித் ளம் 

அரமக்கிறது. 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிரலயோன அபிவிருத்தி இலக்குகரள அரடய 

இலங்ரக உறுதிபூண்டுள்ளது. குடும்ப  லப் பணியகம்  ோய் மற்றும் குழந்ர கள்  லச் 

நெரவகளுக்குப் சபோறுப்போன ரமய நிறுவனமோக இருப்ப ோல், ந சிய மற்றும் மோவட்ட 

அளவில் அ ன் ெோ ரனகரள மிக ச ருக்கமோகக் கண்கோணித்து நிரலயோன அபிவிருத்தி 

இலக்கு 3 ஐ அரடவ ற்கோன செயல் திட்டத்ர த்  யோரித்துள்ளது. 

 

குடும்ப  லப் பணியகம்,  ோய் மற்றும் குழந்ர  சுகோ ோை வரலப்பின்னல்கள்  மூலம் 

ஒருங்கிரைந்  அணுகுமுரற ஊடோக நகோவிட் - 19 ச ோற்றுந ோய்க்கு பதிலளிப்பதில் பல 

முயற்சிகரள முன்சனடுத்துள்ளது. ந சிய, மோகோை, மோவட்ட மற்றும் அடிமட்ட மட்டத்தில் 

ஆ ரித் ல், திறன் நமம்போடு, விநிநயோகங்கரள வலுப்படுத்து ல் மற்றும்  கவல் ச ோடர்பு 

ஆகியவற்றின் மூலம்  யோரிப்பு மற்றும் பதில்  டவடிக்ரககள் நமற்சகோள்ளப்பட்டன. 

 ோய்மோர்களுக்கு  டுப்பூசி நபோட்ட மு ல்  ோடு இலங்ரக ஆகும். 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குடும்ப  லப் பணியகம், வளர்ச்சி  ோம ம் உள்ள குழந்ர கரளக் கண்டறிய ந சிய குழந்ர  

நமம்போட்டுத் திட்டத்ர  உருவோக்கியது. மருத்துவமரன அடிப்பரடயிலோன சுகோ ோை  கவல் 

அரமப்ரப வலுப்படுத்துவ ன் மூலம் வழக்கமோன கண்கோணிப்பு அரமப்பு 

நமம்படுத் ப்பட்டது.. போலின அடிப்பரடயிலோன வன்முரறரயத்  டுப்ப ற்கோக போலின 

அடிப்பரடயிலோன வன்முரற போதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவெைத் ச ோரலத் ச ோடர்பு எண் 

அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது மற்றும் கருவுறு ல் நமலோண்ரம நெரவகள் நமம்படுத் ப்பட்டன. 

 

 ன ாஷாக்கு 

ஊட்டச்ெத்து குரறபோட்ரட நிவர்த்தி செய்ய, மி மோன கடுரமயோன ஊட்டச்ெத்து குரறபோடுள்ள 

குழந்ர களுக்கோன புதிய துரை உைவு, ஊட்டச்ெத்து பிைச்ெரனகரள ெமோளிக்க மோவட்ட 

குறிப்பிட்ட இலக்கு  ரலயீடுகள், மோவட்ட ஊட்டச்ெத்து கண்கோணிப்பு அரமப்புக்கோன 

 டமோடும் பயன்போடு மற்றும் சுகோ ோை உைவு பழக்கவழக்கங்களில்  டத்ர  மோற்றம் உள்ளிட்ட 

பல  டவடிக்ரககரள ஊட்டச்ெத்து பிரிவு எடுத்துள்ளது. முதிநயோர்களின் ஊட்டச்ெத்ர  

நமம்படுத் வும்  டவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வரைவு செய்யப்பட்ட ந சிய ஊட்டச்ெத்துக் 

சகோள்ரக – 2021-2030 அரமச்ெைரவயின் ஒப்பு லுக்கோக ெமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது. 
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 ன ரிடர் தயார்நிகல மற்றும் நடவடிக்கைைள் 

 னைாவிட்19  ரவலுக்ைான ெமூை விரிதிைன் 

 

புதுரமயோன அணுகுமுரறகள் மற்றும் சபோது சுகோ ோை  டவடிக்ரககள் மூலம் புதிய 

இயல்புநிரலக்கு சவற்றிகைமோக மோற்றியரமத்து  ங்கள் சபோருளோ ோை  டவடிக்ரககரள 

மறுபடி செய்  / ச ோடர்ந்  சபோது மக்களிரடநய " ரலசிறந் வர்கரள" அரடயோளம் கண்டு 

விளம்பைப்படுத்  ஒரு திட்டம்  டத் ப்பட்டது. நகோவிட்19 ஐ எதிர்த்துப் நபோைோடுவ ற்கு புதிய 

இயல்புநிரலக்கு  ன்கு மோற்றியரமக்கப்பட்ட  பர்கள் மற்றும் ச ோழில்ெோர் அரமப்புகள் 

 ோட்டின் பல்நவறு பகுதிகளின் சவவ்நவறு ச ோழில் அரமப்புகரள ெோர்ந் வர்கள் கவனமோக 

ந ர்ச டுக்கபட்டனர். இலங்ரக ரூபவோஹினி ஒத்துரழப்புடன் (SLRC) இரைந்து "புதிய 

இயல்புநிரலயின் செயல் வீைர்கரள" அறிமுகப்படுத்தும் வரகயில் இைண்டு மோ ங்களுக்கும் 

நமலோக ஒரு செய்திப் பிரிவு வடிவரமக்கப்பட்டு ச ோடர்ந்து ஒளிபைப்பப்பட்டது. 

"சவற்றிகைமோன மோற்றத்தின்" உண்ரமயோன அனுபவத்ர யும் அ ன் பலன்கரளயும் 

சபோதுமக்களுடன் பகிர்ந்து சகோள்ள இது ஒரு வோய்ப்போக இருந் து. இது  ோட்டின் 

சபோருளோ ோைத்ர ப் போதுகோக்கும் அந  நவரளயில் நகோவிட் - 19 ஐ எதிர்த்துப் 

நபோைோடுவ ற்கோன புதுரமயோன  கவல்ச ோடர்பு அணுகுமுரறரயப் பயன்படுத்தி ெமூகம் 

 ரலரமயிலோன, பல்துரற ஒருங்கிரைந்  முயற்சியோகும். "மீண்டும் எழுச்சி 2021 

 ம்பிக்ரகயுடன் முன்நனறுங்கள்" ("யோலி  ோகிதிமு 2021, விஸ்வோெசயன் சபைடோ") என செய்திப் 

பிரிவு சவளியிடப்பட்டது. 

 

 

 

 சுைாதார னமம் ாடு 

சுகோ ோை நமம்போட்டு பணியகம் (HPB) என்பது இலங்ரகயில் சுகோ ோை அரமச்சின் சுகோ ோை 

கல்வி, சுகோ ோை நமம்போடு மற்றும் சுகோ ோை  கவல்கரள விளம்பைப்படுத்துவ ற்கோன ரமயப் 

புள்ளியோகும். அ ன் ந ோக்கங்கரள அரடய ஏழு அலகுகள் மூலம் செயல்படுகிறது. சுகோ ோை 

நமம்போட்டு பணியகத்தின் முக்கியமோன நெரவகளில் ஒன்று, சவகுென ஊடகங்கள் மூலம் 

ெமூகத்தில் ஆநைோக்கியமோன  டத்ர  மோற்றங்கரள ந ோக்கமோகக் சகோண்டு சபோது 

விழிப்புைர்ரவ உருவோக்குகிறது.  சுகோ ோை நமம்போட்டு பணியகம் 2020 மற்றும் 2021 இல் 

நகோவிட் -19 ச ோற்றுந ோய்களில் குறிப்பிடத் க்க பங்ரகக் சகோண்டுள்ளது. 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ச ாது சுைாதார ைால்நகட மருத்துவ னெகவ 

இலங்ரகயில் 2021 மு ல் 2026 வரையிலோன கோலப்பகுதியில்  ோய் ெம்பந் ப்பட்ட மனி  

சவறி ோய்கரள ஒழிப்ப ற்கோன ந சிய மூநலோபோய திட்டம் 2021 ஆம் ஆண்டில் அரமச்சின் சபோது 

சுகோ ோை கோல் ரட நெரவகள் (PHVS) பிரிவினோல் உருவோக்கப்பட்டது.. நிகழ்ந ை  ைவு 

கண்கோணிப்பு அரமப்பிற்கோக மோத்திரைகள் வழங்கு ல், விலங்குகளின் சவறிந ோய் 

கண்கோணிப்ரப நமம்படுத்  விலங்கு மோதிரி நெகரிப்பு கருவிகள் மற்றும் ச ரு ோய்களுக்கு 

 டுப்பூசி செலுத்து ரல  அதிகரிக்க மோவட்ட நைபிஸ் பிரிவுகளுக்கோன ஆட்நடோபிளங்கர்கள் மூலம் 

சபோது சுகோ ோை கோல் ரட நெரவகள் செயல்போடுகரள வலுப்படுத்தியது. 
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 னதசிய இரத்த மாற்று னெகவ 

ந சிய இைத் மோற்ற நெரவயோனது இைத் ப் ரகயிருப்பு நிர்வோகத்தில் சிறந்  பயிற்சி 

வழிகோட்டிரய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது மற்றும் நெரவயின் டிஜிட்டல் மயமோக்கல் மூலம் 

நெரவ செயல்திறரன நமம்படுத்துகிறது.  

100%  ன்னோர்வ ஊதியம் சபறோ  இைத்   ோனம் செய்பவர்களிடமிருந்து முழு இைத் த்ர யும் 

நெகரித்து பைோமரிக்கப்பட்டது.  

நகோவிட் -19 பைவலின் நபோது ந சிய இைத்  மோற்று நெரவயோனது போதுகோப்போன இைத்  

நெகரிப்புக்கோன உத்திகரள அறிமுகப்படுத்தியதுடன் மற்றும் இைத்  இருப்ரப திறம்பட 

பைோமரிக்கிறது. 

 வாய்வழி சுைாதார னெகவைள் 

வோய்வழி சுகோ ோை நிறுவனங்களின் உள்கட்டரமப்பு நமம்போட்டுத் திட்டமோக 145 பல் சிகிச்ரெ  

 ோற்கோலிகள், 50 ச ோற்று கிருமி நீக்கி இயந்திைங்கள் மற்றும் 30 கோற்றழுத்தி 

இயந்திைங்கள்சகோள்மு ல் செய் ல் மற்றும் நிறுவு ல் ஆகியரவ 2021 ஆம் ஆண்டில் 

முடிக்கப்பட்டனஅந்  உபகைைங்கள் அரனத்தும்  ோடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரமச்சு  

மருத்துவமரனகள் மற்றும் மோவட்ட அளவிலோன நிறுவனங்களுக்கு விநிநயோகிக்கப்பட்டன.  

நமலும், சகோழும்பு ந சிய பல் (நபோ னோ) ரவத்தியெோரல, நபோ னோ ரவத்தியெோரல - 

கைோப்பிட்டிய, மோகோை சபோது ரவத்தியெோரல-குருைோகல், மோகோை சபோது ரவத்தியெோரல-

பதுரள மற்றும் மோவட்ட சபோது ரவத்தியெோரல-சபோலன்னறுரவ ஆகியவற்றிற்கு அவற்றின் 

உட்கட்டரமப்பு ந ரவகரள அபிவிருத்தி செய்வ ற்கோக ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்பட்டன. 2021 

ஆம் ஆண்டு உலக சுகோ ோை ெரபயின் 48 ஆவது அமர்வின் நபோது, “உலக சுகோ ோை அரமப்பின் 

ச ோற்றோ ந ோய்கள் நிகழ்ச்சி நிைலில் வோய்வழி ஆநைோக்கியத்ர  உள்ளடக்கு ல்” என்ற இரை 

அனுெைரையோளர்களுடன் இலங்ரகயினோல் 148 ஆவது நிரறநவற்று ெரபக்கு 

முன்சமோழியப்பட்ட தீர்மோனம் நிரறநவற்றப்பட்டது.. 

 

மஹைகமவிலுள்ள வோய்வழி சுகோ ோை நிறுவனம் 2021 இல் பல உள்கட்டரமப்பு வெதிகரள 

உருவோக்கியுள்ளது. அவற்றில் சுகோ ோை நமம்போட்டுப் பிரிவிற்கோக ரகவிடப்பட்ட கட்டிடத்ர  

புதுப்பித் ல், ெோைதி அரறரய புதுப்பித் ல், ெரமயலரறரய புதுப்பித் ல், மருத்துவ கழிவுகள் 

அங்கோடி கட்டு ல் மற்றும் 100 கிளினிக் ந ோயோளிகள்  ங்குவ ற்கு கோத்திருக்கும் இடம் 

அரமத் ல் ஆகியரவ அடங்கும். 
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                                     புதிதாை ைட்டப் ட்ட மருத்துவ ைழிவுைள் சதாகுதி 

 

 

 சுைாதாரத் தரம் மற்றும்  ாதுைாப்பு 

சுகோ ோைத்  ைம் மற்றும் போதுகோப்புக்கோன ந சியக் சகோள்ரக மற்றும் ஐந் ோண்டு மூநலோபோயத் 

திட்டத்தின் நமம்போடு மற்றும் சுகோ ோைத்  ைம் மற்றும் போதுகோப்பு குறித்  கண்கோணிப்பு மற்றும் 

மதிப்பீட்டுத் திட்டம் ஆகியரவ திருத் ப்பட்டன..  ஒளட  போதுகோப்புக்கோன ந சிய செயல் 

திட்டம் உருவோக்கப்பட்டு ச ோடங்கப்பட்டது.  

 

 

 உயிரியல் மருத்துவ ச ாறியியல் னெகவைள் 

மத்திய அரமச்சு  மருத்துவமரனகளில் மருத்துவ உபகைைங்கரள வோங்கு ல், நிறுவு ல் 

மற்றும் பைோமரித் ல் ஆகியரவ சுகோ ோை அரமச்சின்  உயிரியல் மருத்துவ சபோறியியல் 

நெரவகள் (BES) பிரிவின் சபோறுப்போகும். இந்  பிரிவு மோகோை சுகோ ோை அதிகோரிகளின் 

நகோரிக்ரககளுக்கு ச ோழில்நுட்ப உ விகரளயும் வழங்குகிறது. 

அனுைோ புைம், கண்டி, யோழ்ப்போைம், மட்டக்களப்பு, ைோகம, இைத்தினபுரி, குரு ோகல், பதுரள, 

மஹைகம மற்றும் மோத் ரற ஆகிய மத்திய அரமச்சின் மருத்துவமரனகளில் பிைோந்திய 

உயிரியல் மருத்துவ சபோறியியல் பிரிவுகரள விரிவுபடுத்துவ ற்கோன  டவடிக்ரககளில் 

உயிரியல் மருத்துவ சபோறியியல் நெரவகள் பிரிவு ஈடுபட்டுள்ளது. உயிரியல் மருத்துவ 

சபோறியியல் நெரவகள் பிரிவு, மருத்துவ உபகைைங்கள் ெைக்கு நமலோண்ரம அரமப்புக்கோன 

இரைய அடிப்பரடயிலோன சமன்சபோருரள உருவோக்கத் ச ோடங்கியுள்ளது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டில், பின்வரும் அட்டவரையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளபடி 74 வரகயோன 

மருத்துவப் சபோருட்கள் வோங்கப்பட்டு மருத்துவமரனகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரை 03-வோங்கப்பட்டு மருத்துவமரனகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மருத்துவப் சபோருட்கள் 

   

# உ ைர த்தின் ச யர் அளவு செலவு (ரூ. 

மில்லியன்) 

1 ெரிசெய்யக்கூடிய படுக்ரககள் 766 49.790 

2 எம்பு ரபகள் 89 35.600 

3 மயக்க மருந்து இயந்திைம் 13 71.500 

4 ச ோற்று நீக்கி இயந்திை நமரெ  ட்டு   173 103.800 

5 BIPAP இயந்திைம் 368 294.400 

6 இைத்  திைவ சூடோக்கி 17 4.250 

7 இைத்  வோயு பகுப்போய்வி 22 22.000 

8 இைத்  அழுத்  கருவி 529 15.870 

9 இைத்  அழுத்  கருவி டிஜிட்டல் 474 2.370 

10 ரகயடக்க ப்நைோன்நகோஸ்நகோப் 2 1.600 

11 CPAP இயந்திைம் 188 122.200 

12 
பிறந்  இளம் குழந்ர க்கோன CPAP 

இயந்திைம் 
12 30.000 

13 இரு ய சவளியீடு கண்கோணிப்பு கருவி 9 28.800 

14 நகத் நலப் இயந்திைம் 1 200.000 

15 வண்ை டோப்ளர் 3 48.000 

16 குளிரூட்டும் ரமக்நைோ சென்ட்ரிஃப்யூஜ் 7 45.500 

17 CRRT இயந்திைம் 14 56.000 

18 CT ஸ்நகனர் 5 800.000 

19 CTG இயந்திைம் 81 20.250 

20 டிஃபிபிரிநலட்டர் 147 176.400 

21 டயோலிசிஸ் இயந்திைம் 32 96.000 

22 பற்சிகிச்ரெ  ோற்கோலி      131 65.500 

23 டிஜிட்டல் ச ர்நமோமீட்டர் 121 2.420 

24 டய ர்மி இயந்திைம் 2 2.400 

25 DSA இயந்திைம்  1 200.000 

26 ஈசிஜி பதிவு கருவி   241 31.330 

27 எக்நகோ கோர்டிநயோகிைோபி 2 24.000 

28 எண்நடோஸ்நகோபி அரமப்பு 1 18.000 

29 ECT இயந்திைம் 6 24.000 

30 அவெை  ள்ளுவண்டி 174 8.700 

31 குளுக்நகோமீட்டர் 30 0.150 

32 HDU படுக்ரக 188 9.400 

33 ரகயடக்க  டோப்ளர் 60 1.800 

34 அதிக ஓட்டம் ஆக்ஸிென் இயந்திைம் 385 385.000 

35 உயர் அழுத்  ச ோற்று நீக்கி இயந்திைம் 13 156.000 

36 தீவிை சிகிச்ரெ பிரிவு படுக்ரக 41 14.350 

37 குழந்ர  கோப்பகக்கருவி    73 51.100 

38 குழந்ர   டமோடும் கோப்பகக்கருவி 13 10.400 

39 குழந்ர  சவப்பமோக்கி 70 56.000 

40 உட்செலுத்து ல் பம்ப் 1166 116.600 

41 நலபைோஸ்நகோபி அரமப்பு 8 240.000 

42 லோரிங்நகோஸ்நகோப் 105 1.050 

43 லோரிங்நகோஸ்நகோப் வீடிநயோ 35 31.500 

44 நலெர் சவப்பமோனி 205 1.025 

45 ஒளி சிகிச்ரெ கருவி    17 0.850 
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46 லித்ந ோட்ரிப்டர் அரமப்பு 1 1.000 

47 நமநமோகிைோபி இயந்திைம் 5 300.000 

48 
தீவிை சிகிச்ரெ பிரிவு மல்டிபோைோ 

கண்கோணிப்பு கருவி   
188 470.000 

49 வோட்டு மல்டிபோைோ கண்கோணிப்பு கருவி   978 342.300 

50 ச புரலெர் 341 10.230 

51 அறுரவ சிகிச்ரெ நமரெ   28 70.000 

52 ஆக்ஸிென் சீைோக்கி 93 0.279 

53 அறுரவ சிகிச்ரெ விளக்கு (கூரை) 13 32.500 

54 ஆக்ஸிென் செறிவூட்டி 1645 493.500 

55 PCR கருவி 5 22.000 

56 ஃபோநகோ குழம்போக்க கருவி 3 60.000 

57 ஒளிக்கதிர் சிகிச்ரெ இயந்திைம் 70 49.000 

58  ோடி துடிப்பு ஆக்சிமீட்டர் 1297 168.610 

59 விைல் நுனி  ோடி துடிப்பு ஆக்சிமீட்டர் 2666 7.998 

60 RO ஆரல 2 2.000 

61 முதுசகலும்பு நமரெ 1 4.000 

62 ஸ்போட் விளக்கு 26 3.900 

63 உறிஞ்சும் கருவி 165 49.500 

64 சிரிஞ்ச் பம்ப் 564 56.400 

65 அல்ட்ைோெவுண்ட் ஸ்நகனர் 6 90.000 

66 ரகயடக்க அல்ட்ைோெவுண்ட் ஸ்நகனர் 136 408.000 

67 தீவிை சிகிச்ரெ பிரிவு சவன்டிநலட்டர் ஐசியூ 225 1125.000 

68 
பிறந்  இளம் குழந்ர க்கோன 

சவன்டிநலட்டர் 
15 82.500 

69  டமோடும் சவன்டிநலட்டர் 101 303.000 

70 எக்ஸ்-நை சிஆர் அரமப்பு 6 30.000 

71  டமோடும் எக்ஸ் நை சமஷின் 22 330.000 

72 ரகயடக்க எக்ஸ் நை சமஷின் 19 190.000 

73 எக்ஸ் நை சமஷின் சி ஆர்ம் 1 25.000 

74 எக்ஸ் நை சமஷின் டிஜிட்டல் 24 600.000 

 சமாத்தம்  9,006.622 
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அத்தியாயம்  3 

 

வருடத்திற்ைான ஒட்டுசமாத்த நிதிச் 

செயலாற்றுகை 
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3.1 நிதிச் செயலாற்றுகை  ற்றிய கூற்று 
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3.3 நிதி  நிகலகம  ற்றிய கூற்று 
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3.4  கோசுப் போய்ச்ெல் பற்றிய கூற்று 
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3.5 நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்ைான குறிப்புைள் 

 
எதுவுமில்கல 

 

 

 

3.6 வருமான னெைரிப்பு செயலாற்றுகை 

 
                                                                                                                             ரூபோ மில்லியன் 

 

 

வருமான 

குறியீடு 

 

 

வருமான 

குறியீட்டின் 

வி ரம் 

வருமான மதிப்பீடு னெைரிக்ைப் ட்ட வருமானம் 

அெல் 

மதிப்பீடு 

இறுதி 

மதிப்பீடு 

சதாகை 

(ரூ ா 

மில்லியன்) 

இறுதி 

வருமான 

மதிப்பீடு % 

20.02.01.01 அைெோங்க 

கட்டிடங்களுக்கோன 

வோடரக 175.00 175.00 193.00 111 

20.02.01.99 அைெோங்கம் செோத்துக்கள் 

மீ ோன வருவோய்  

பிற வோடரகக் 

கட்டைங்கள் 30.00 30.00 16.08 54 

20.02.02.99 ஏரனய வட்டிகள் 100.00 100.00 112.05 112 

20.03.01.00 விற்பரன வருமோனம் 

மற்றும் கட்டைங்கள் - 

திரைக்களங்களின் 

விற்பரன 69.00 69.00 40.38 59 

20.03.02.99 விற்பரன வருமோனம் 

மற்றும் கட்டைங்கள் -  

நிர்வோகக் கட்டைங்கள் 

மற்றும்  இ ை 

சபோருட்களுக்கோன 

கட்டைங்கள் 12.00 12.00 51.91 433 

20.03.03.02 விற்பரன வருமோனம் 

மற்றும் கட்டைங்கள் -  

அபைோ ங்களும்  

ஏரனய இழப்புக்களும் 14.00 14.00 12.49 89 

20.03.99.00 விற்பரன வருமோனம் 

மற்றும் கட்டைங்கள் - 

ஏரனய வைவுகள் 788.00 788.00 932.33 118 
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3.7 ஒதுக்கீட்டுப்  யன் ாட்டின் செயலாற்றுகை   

                                                                                                                                        ரூபா. ,000 

 

ஒதுக்கீடு 

வகை 

ஒதுக்கீடு 
 

உண்கமயான 

செலவு 

இறுதி 

ஒதுக்கீட்டின்% 

ஆை ஒதுக்கீடு 

 யன் ாடு 
 

அெல் ஒதுக்கீடு 

 

இறுதிஒதுக்கீடு 

 

மீண்சடழும் 127,841,000   134,490,000 121,631,992 90.44 

மூல னம் 30,895,000 42,370,912 33,144,283 78.22 
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3.8 நி.பி. குறிப்பு 208 பிரைாரம் ஏகனய அகமச்சுக்ைள் / திக க்ைளங்ைளின் 

முைவராை இத்திக க்ைளத்திற்ைான  செலவினத்திற்ைான ஒதுக்கீடு    

ரூபா. ,000 

சதாடர் 

இல. 

ஒதுக்கீடு 

ச ைப் ட்ட 

அகமச்சு / 

திக க்ைளம் 

 

 

ஒதுக்கீட்டின் 

னநாக்ைம் 

ஒதுக்கீடு 
 

 

உண்கமயா

ன செலவு 

 

இறுதி 

ஒதுக்கீட்டி

ன்% ஆை 

ஒதுக்கீடு 

 யன் ாடு 

  

  

      அெல்     

   ஒ துக்கீடு 

     இறுதி 

ஒதுக்கீடு 

  

  

01  228 - நீதிமன்ற 

நிர்வோகம் 

 ெட்ட மருத்துவ 

அதிகோரிகளுக்கு 

எரிசபோருள் 

மற்றும் 

நபோக்குவைத்து 

சகோடுப்பனவு 

செலுத்து ல் 

21,000 21,000 20,191 96 

02 253 – 

ஓய்வூதியத் 

துரற 

அதிகோரிகளின் 

ஓய்வூதியம் 

40,322 40,322 40,322 100 

03 423 – மருந்துப் 

சபோருட்களின் 

உற்பத்தி, 

வழங்கல் 

மற்றும் 

ஒழுங்குமுரறக்

கோன 

இைோெோங்க 

அரமச்சு 

மத்திய 

அரமச்ெக 

மருத்துவமரன

களுக்கு மருந்து 

ஒதுக்கீடு 

7,000,000 7,000,000 6,890,853 98 

04 130 – அைசு, 

மோகோை 

ெரபகள் 

மற்றும் 

உள்ளோட்சி 

ெரபகள் 

 மத்திய 

அரமச்ெகத்துட

ன் 

இரைக்கப்பட்

டுள்ள 

பட்ட ோரிகளுக்

கோன பயிற்சி 

மற்றும் 

நமம்போட்டு 

அதிகோரிகளுக்

கோன 

சகோடுப்பனவுக

ள் 

288 288 288 100 

05 416 –  சுந ெ 

மருத்துவ 

இைோெோங்க 

அரமச்சு 

அரமச்சுக்கள் 

மோற்றம் 

202 202 202 100 

06 160 – 

சுற்றுச்சூழல்  

அரமச்சு 

  3,774 3,774 3,774 100 

07 437 – விமோன 

நபோக்குவைத்து 

மற்றும் ஏற்றுமதி 

மண்டலங்கள் 

நமம்போட்டு 

இைோெோங்க 

அரமச்சு 

எரிசபோருள் 

சகோடுப்பனவுகள் 

14 14 14 100 
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3.9 நிதி அல்லாத சொத்து அறிக்கையிடல் செயலாற்றுகை 

Rs. 

 

ஆதன 

குறியீடு 
குறியீட்டு வி ரம் 

2020.12.31 திைதி 

சுற்ைாய்வுச் ெக  

அறிக்கை  டி மீதி 

2020.12.31 திைதி நிதி 

நிகலகம அறிக்கை 

 டி மீதி 

எதிர்

ைாலத்

தில் 

ை க்

கிட 

னவண்

டியது 

 

அறிக்கையி

டல் 

முன்னனற்ை

ம்  %   

9151 கட்டிடம் மற்றும் 

கட்டரமப்பு 

 

         72,865,185,345.80  

 

        49,263,352,769.33 

 

 

        48,913,735,512.00 

 

                 2,100,000.00 

 

 

                 ---------------- 

  

       

         19,507,345,851.85 

 

 

                -----------------      

 

   72,865,185,345.80 

 

        49,263,352,796.33 

 

 

       48,913,735,512.00 

 

          2,100,000.00 

 

 

                  ---------------- 

 

 

19,507,345,851.00 

 

        

             ----------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9152 இயந்திைம் மற்றும் 

உபகைைம் 

9153 கோணி 

9154 அருவமோன 

செோத்துக்கள் 

9155 உயிரியல் 

செோத்துக்கள் 

9160  ரடசபறும்  

பணிகள் 

9180 குத் ரக 

செோத்துக்கள் 
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3.10 கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்தின் அறிக்ரக  
 

 

 

 

MED/B/MOH/ /02/2021/55       2022 [_d; 23 Mk; jpfjp 

 

 

nrayhsu;> 

Rfhjhu mikr;R 

 

Rfhjhu mikr;rpd; 2021 brk;gu; 31 Me; jpfjpAld; Kbtile;j Mz;bw;fhd epjpf;$w;W mwpf;iffs; 
Fwpj;j 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; gpupT 11 (I) ,d; gb 
fzf;fha;thsu; ehafj;jpd;; njhFg;G mwpf;if 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.   epjpf;$w;W 

1.1. jzpf;if nra;ag;gl;l fUj;J 
Rfhjhu mikr;rpd; 2021 brk;gu; 31 Me; jpfjpAld; Kbtile;j Mz;bw;fhd epjpepiy mwpf;if> 
md;iwa jpdj;Jld; Kbtile;j Mz;bw;fhd epjp nraw;jpwd; mwpf;if kw;Wk; fhRg; gha;r;ry; 
mwpf;if Mfpatw;iw cs;slf;fpa 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpAld; Kbtile;j Mz;bw;fhd 
epjpf;$w;W mwpf;iffs; 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; tpjpfSld; 
Nru;j;J thrpf;fg;gLk; ,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd; murpayikg;gpd; gpupT 154 (1) ,y; 
cs;slq;fpa tpjpKiwfSf;F mika vdJ topfhl;Ljypd; fPo; fzf;fha;T nra;ag;gl;lJ. 2018 Mk; 
Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; gpupT 11 (1) ,d; gb Rfhjhu mikr;rpw;F 
rku;g;gpf;fg;gl;l ,e;epjpf;$w;W njhlu;ghf vdJ fUj;Jfs; kw;Wk; mtjhdpg;Gfs; ,e;j mwpf;ifapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; gpupT 11 (2) ,d; 
gb gpujhd fzf;fPl;L cj;jpNahfj;jUf;F tUlhe;j tpupthd Kfhikj;Jt fzf;fha;T mwpf;if 
vjpu;fhyj;jpy; toq;fg;gLk;. ,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd; murpayikg;gpd; 154 (6) gpupTld; 
Nru;j;J thrpf;fg;gLk; 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; gpupT 10 ,d; 
gb rku;g;gpf;fg;gl Ntz;ba fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if cupa fhyj;jpy; ghuhSkd;wj;jpw;F 
rku;g;gpf;fg;gLk;. 
 
,e;j mwpf;ifapd; ge;jp 1.6 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fspd; tpisTfis jtpu> epjpf;$w;W 
mwpf;iffspy; 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpf;F Rfhjhu mikr;rpd; epjpf;$w;W kw;Wk; md;iwa 
jpdj;Jld; Kbtile;j Mz;bw;fhd mjd; epjp nraw;jpwd; mwpf;if kw;Wk; fhRg; gha;r;ry; mwpf;if 
nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzf;fpay; nfhs;iffSf;F Vw;g cz;ikahd kw;Wk; epahakhd 
epiyia gpujpgypf;fpd;wJ vd;gJ vdJ fUj;jhFk;. 

 

1.2. jzpf;if nra;ag;gl;l fUj;Jf;fhd mbg;gil  
 
,e;j mwpf;ifapd; 1.6 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fspd; mbg;gilapy; vdJ fUj;J cWjpg;gLj;jg; 
gLfpd;wJ. ,yq;if fzf;fha;T juepiyfSf;F (,.f.ep) Vw;g vd;dhy; fzf;fha;T nra;ag;gl;lJ. 
epjp mwpf;iff;fhd vdJ nghWg;G> fzf;fha;thsupd; nghWg;G vDk; gpuptpy; NkYk; 
tpgupf;fg;gl;Ls;sJ. vdJ fUj;Jf;F xU mbg;gilia toq;f vd;dhy; ngwg;gl;l fzf;fha;T 
rhd;Wfs; NghJkhdit kw;Wk; nghUj;jkhdit vd;W ehd; ek;GfpNwd;. 

 

1.3. epjpf;$w;W mwpf;iffs; njhlu;ghf gpujhd fzf;fPl;L mYtyupd; nghWg;Gf;fs; 
 
nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzf;fpay; nfhs;iffSf;F Vw;g kw;Wk; 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; 
,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; gpupT 38 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpjpKiwfSf;F mika  
cz;ikahd kw;Wk; epahakhd epiyia gpujpgypf;Fk; tifapy; epjpf;$w;W mwpf;iffs; jahupj;jy; 
kw;Wk; Nkhrb kw;Wk; gpioapd; tpisthf Vw;glf;$ba NghJkhd jtwhd mwpf;iffs; ,y;yhky; 
epjpf;$w;W mwpf;iffisj; jahupf;f Njitahd cs;sf fl;Lg;ghl;il jPu;khdpg;gJ gpujhd fzf;fPl;L 
mYtyupd; nghWg;Gf;fs; MFk;. 
 
2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; gpupT 16 (1) ,d; gb mikr;rpdhy; 
tUlhe;j kw;Wk; fhyj;jpw;fhd epjpf;$w;Wf;fs; jahupf;fg;gLtij ,ayr; nra;tjw;F mjd; tUkhdk;> 
nrytpdk;> nrhj;Jf;fs;> nghWg;Gf;fs; vy;yhk; gw;wpa jFe;j Gj;jfq;fisAk;> gjpNtLfisAk; 
NgZjy; Ntz;Lk;. 
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Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 38 (1) (,) cg gpuptpd; gb mikr;rpd; epjp fl;Lg;ghl;Lf;fhd cs;sf 
fl;Lg;ghl;L Kiwik xd;wpid jahupj;J guhkupf;fg;gLtij gpujhd fzf;fPl;L mYtyupdhy; 
cWjpg;gLj;j Ntz;Lk; vd;gJld;> mj;jifia Kiwikfspd; nraw;jpwid mt;tg;NghJ kjpg;gha;T 
nra;J mjw;fpzq;f mj;jifa Kiwikfs; gaDs;s tifapy; epiwNtw;Wtjw;F Njitahd 
vitNaDk; khw;wq;fisr; nra;jiyAk; cWjpg;gLj;jy; Ntz;Lk;.  
 
 

1.4. epjpf;$w;W mwpf;iffs; njhlu;ghf fzf;fha;thsupd;; nghWg;Gf;fs; 
 
xl;Lnkhj;jkhf epjpf;$w;W> Nkhrbfs; kw;Wk; jtWfspd; fhuzj;jhy; Vw;glf;$ba jtwhd $w;Wfs; 
,d;wp epahakhd cj;juthjj;ij mspg;gJk; kw;Wk; vdJ fUj;Jf;fs; cs;thq;fg;gl;L fzf;fha;T 
mwpf;ifia ntspapLtJNk vdJ Nehf;fkhFk;. epahakhf rhd;WWjp nra;tjhdJ cau; kl;l 
rhd;W vd;wNghjpYk;> ,yq;if fzf;fha;T juepiyfspd;gb Nkw;nfhs;Sk; NghJ mJ vg;NghJk; 
jtwhd tpsf;fq;fs; ,y;yhky; ,Ug;gjij cWjp nra;ahJ. Nkhrbfs; kw;Wk; gpiofs; jdpj;jdpahf 
my;yJ $l;lhf jhf;fk; nrYj;Jk; NghJ jtwhd tpsf;fq;fis Vw;gLj;jf;$Lk; vd;gJld;> ,e;j 
epjpf;$w;wpd; mbg;gilapy; gadu;fspdhy; vLf;fg;gl;l nghUshjhu KbTfspd; jhf;fj;ijg; 
nghWj;jjhFk;;. 

 

,yq;if fzf;fha;T juepiyfSf;F Vw;g fzf;fha;tpd; xU gFjpahf vd;dhy; fzf;fha;tpd; 
njhopy;Kiw jPu;g;G kw;Wk; njhopy;Kiw ,zf;fj;Jld; nra;ag;gl;lJ. NkYk; vd;dhy;> 

 $wg;gl;l fzf;fha;T fUj;Jf;F xU mbg;gilia mikf;Fk; NghJ Nkhrb my;yJ jtwpd; 
fhuzj;jhy; epjpf;$w;wpy; jtwhd $w;Wfs; rpj;jupf;fg;gLtjd; mghaj;ijf; fz;lwpjy; kw;Wk; 
kjpg;gPL nra;tjw;F nghUj;jkhd fzf;fha;T eilKiwfs; jpl;lkpl;L nraw;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
jtwhd tpsf;fq;fspdhy; Vw;gLk; jhf;fj;ij tpl Nkhrbahy; Vw;gLk; jhf;fk; mjpfk;. Vnddpy; 
mstplf;$ba jtwhd nraypd; %yk;> Nghyp Mtzq;fs; jahupg;gjd; %yk;> Ntz;Lnkd;Nw 
jtpu;;g;gjd; %yk;> jtwhf rpj;jupj;jy; my;yJ cs;sf fl;Lg;ghLfis jtpu;g;gjd; %yk; Nkhrbfs; 
Vw;gLtjw;F fhuzkhfpd;wJ. 

 cs;sf fl;Lg;ghl;bd; nraw;jpwd; Fwpj;J fUj;J ntspg;gLj;j tpUk;gtpy;iy vd;whYk;> 
re;ju;g;gj;jpw;Nfw;g nghUj;jkhd fzf;fha;T jpl;lj;ij tbtikf;f cs;sf fl;Lg;ghL njhlu;ghf 
Gupjy; ngwg;gl;Ls;sJ. 

 ntspg;ghLfs; cl;gl epjpf;$w;Wfspd; fl;likg;G kw;Wk; cs;slf;fj;ij mbg;gilahff; nfhz;l 
guptu;j;jidfs; kw;Wk; epfo;Tfs; nghUj;jkhd kw;Wk; epahakhd Kiwapy; epjpf;$w;Wf;F 
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ vd kjpg;gpLjy;.  

 epjpf;$w;Wfspd;; fl;likg;G kw;Wk; cs;sfj;jpd; mbg;gilapyhd guptu;j;jidfs; kw;Wk; epfo;Tfs; 
rupahfTk; epahakhd KiwapYk; cs;thq;fg;gl;Ls;sd vdTk; kw;Wk; ntspg;ghLfs; cs;spl;l 
epjp mwpf;if KOikiahf rku;g;gpj;jy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJ. 

vdJ fzf;fha;tpy; milahsk; fhzg;gl;l Kf;fpakhd fzf;fha;T KbTfs;;> Kf;fpa cs;sf 
fl;Lg;ghl;L FiwghLfs; kw;Wk; gpw tplaq;fs; gw;wp gpujhd fzf;fPl;L mYtyuplk; njuptpf;fg;gl;ld. 

 

1.5  gpw rl;lj; Njitfs; Fwpj;j mwpf;if 

2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; gpupT 6(1)(<) ,d; gb> ehd; 
gpd;tUk; tplaq;fis mwptpf;fpd;Nwd;. 

(m)  rku;g;gpf;fg;gl;l epjpf;$w;whdJ Kd;ida Mz;LfSld; xj;jpUf;fpd;wJ vd;Wk; 
mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

(M) Kd;ida Mz;bd; epjpf;$w;W njhlu;ghf ehd; toq;fpa gpd;tUk; gupe;Jiufs; 
nraw;gLj;jg;gltpy;iy. 

ge;jpf; 
Fwpg;G 

fzf;fha;T mtjhdpg;G 

 

gupe;Jiu 

 

1.5 
(M) (i) 

 

2018 Mk; Mz;by; eilKiwapy;yh 
nrhj;JfSf;fhd nryT &. kpy;ypad; 46>940.73 
Fiwthf fhl;lg; gl;Ls;sJ. ,Ug;gpDk; me;j 
gpiofis rup nra;a 2019 [dtup 01 jpfjpf;F 
njhlf;f epYitfSf;F rup nra;jy; 
nra;ag;gltpy;iy. mjpy; &. kpy;ypad; 7>102.99 
,id Muk;g epYitapy; rup nra;tjw;F 
gjpyhf kjpg;gha;T Mz;by; fhzp 
ifafg;gLj;jy; vd Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

 

,e;j gpioia rup nra;J mLj;j 
Mz;bw;fhd epjpf; $w;iw 
jahupj;J rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 

1.5 
(M) 
(ii) 

 

2018 Mk; Mz;by; %yjd nrhj;Jfis 
ifafg;gLj;jy; &gh 14>793 kpy;ypad; 
Fiwthf fhl;lg;gl;bUe;jjhy; 2019 brk;gu; 31 
,w;F %yjd nrhj;J mjw;F rkkhd 
ngWkjpapy; Fiwthf fhl;lg;gl;bUe;jJ 

 

,e;j gpioia rup nra;J mLj;j 
Mz;bw;fhd epjpf; $w;iw 
jahupj;J rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 

1.5(M) jpiwNrup fzf;F mwpf;ifapd; gb> kjpg;gha;T 
Mz;by; ifafg;gLj;jg;gl;l fl;blk; kw;Wk; 

,e;j gpioia rup nra;J mLj;j 
Mz;bw;fhd epjpf; $w;iw 
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(iii) 

 

fl;Lkhd nryTfs; &gh kpy;ypad; 6>501>942 
eilKiwapy;yh nrhj;Jf;fs; vd mwpf;ifapy; 
cs;thq;fg;gl;bUf;ftpy;iy. NkYk;> jpiwNrup 
fzf;F mwpf;ifapd; gb> kjpg;gha;T Mz;by; 
ifafg;gLj;jg;glhjpUe;j thfdq;fs;> 
jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; 
kw;Wk; ,ae;jpuq;fspd; nryT &gh kpy;ypad; 
10>505.275 vd;w NghjpYk;> mJ tpiy &gh 
kpy;ypad; 19>974.493 vd epjprhuh nrhj;Jf;fs; 
njhlu;ghd mwpf;iff;F cs;thq;fg; 
gl;bUe;jJ. mjd;gb> 2019 brk;gu; 31 Mk; 
jpfjpf;F epjp rhuh nrhj;J &gh kpy;ypad; 
2>967.276 ,dhy; mjpfupj;Js;sJ. 

 

jahupj;J rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 

1.6.1.1 
(m) 

 

jpiwNrupapdhy; guhkupf;fg;gLk; v];V 80 vDk; 
eilKiwapy;yh nrhj;J fzf;Ffspd; khjhe;j 
RUf;fk; kw;Wk; v];V 82 vDk; nkhj;j 
eilKiwapy;yh nrhj;J fzf;F mwpf;iff;F 
mika> 2020 brk;gu; 30 Mk; jpfjpf;F 
eilKiwapy;yh nrhj;Jf;fspd; nryT &gh 
kpy;ypad; 172>439.71 vd;w NghjpYk;> md;iwa 
jpdj;jpw;F epjp epiyik njhlu;ghd 
mwpf;iffSf;F mika me;j ngWkjp &gh 
kpy;ypad; 192.229.16 MFk;. mjd;gb> &gh 
kpy;ypad; 19>789.44 ,w;fhd tpj;jpahrj;ij 
fz;lwpe;J Njitahd rup nra;jy; 
nra;jpUf;ftpy;iy. 

 

jpiwNrup mr;R Fwpg;Gfspy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpfs; 
kw;Wk; Gj;jfj;jpw;F mika 
ngWkjpfSf;fpilNa cs;s 
NtWghLfis xg;gpl;L 
Jy;ypakhd epjpf; $w;iw 
jahupj;J fzf;fha;tpw;F 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j 
gpioia rup nra;J mLj;j 
Mz;bw;fhd epjpf; $w;iw 
jahupj;jy; Ntz;Lk;. 

 

1.6.1.1 
(M) 

kjpg;gha;T Mz;by; epjprhuh nrhj;Jf;fs; 
ifafg;gLj;jy; kw;Wk; mopj;jYf;F ,ilapy; 
epfu; NtWghL jpiwNrupapdhy; guhkupf;fg;gLk; 
v];V 80 vDk; eilKiwapy;yh nrhj;J 
fzf;Ffspd; khjhe;j RUf;fk; kw;Wk; v];V 81 
vDk; eilKiwapy;yh nrhj;J fzf;fpd; 
khjhe;j mwpf;ifapd;gb &gh kpy;ypad; 
4>440.484 vd;w NghjpYk;> v];V 82 nkhj;j 
eilKiwapy;yh nrhj;J fzf;F mwpf;iff;F 
mika &gh kpy;ypad; 2>616.592 vd;w xU 
vjpu;kiw ngWkjpiaAk; kw;Wk; ,ize;j 
rkepiy ,Ug;G rup nra;jYf;F mika &gh 
kpy;ypad; 7>501.309 vd;w NghjpYk; v];V 6 
eilKiwapy;yh nrhj;J njhlu;ghd 
mwpf;iff;F mika mJ &gh kpy;ypad; 
24>254.146 MFk;. ,Ug;gpDk; ,e;j 
tpj;jpahrj;ij fz;lwpe;J Njitahd rup 
nra;jy; nra;jpUf;ftpy;iy. 

 

jpiwNrup mr;R Fwpg;Gfspy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpfs; 
kw;Wk; Gj;jfj;jpw;F mika 
ngWkjpfSf;fpilNa cs;s 
NtWghLfis xg;gpl;L 
Jy;ypakhd epjpf; $w;iw 
jahupj;J fzf;fha;tpw;F 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j 
gpioia rup nra;J mLj;j 
Mz;bw;fhd epjpf; $w;iw 
jahupj;jy; Ntz;Lk;. 

 

 

     

1.6.  epjpf;$w;W njhlu;ghf fUj;J njuptpj;jy; 

1.6.1 epjp epiyik njhlu;ghd mwpf;if 

1.6.1.1 eilKiwapy;yh nrhj;Jf;fs; 

 

(m).  fle;j Mz;by; jpiwNrupapdhy; guhkupf;fg;gLk; eilKiwapy;yh nrhj;J fzf;F 
mwpf;iff;F (SA 82) mika> 2020 brk;gu; 30 Mk; jpfjpf;F eilKiwapy;yh 
nrhj;Jf;fspd; nryT &gh kpy;ypad; 172>439.71 vd;w NghjpYk;> kjpg;gha;T Mz;by; 
jpiwNrupapdhy; guhkupf;fg;gl;l jpul;lg;gl;l epjprhuh nrhj;Jf;fs; fzf;F mwpf;if (SA 82) 
,w;F mika> 2021 [dtup 01 Mk; jpfjpf;F epjprhuh nrhj;Jf;fspd; nryT &gh 
kpy;ypad; 184>327.77 MFk;. &gh kpy;ypad; 11>888.06 ,w;fhd tpj;jpahrj;jpw;fhd 
fhuzq;fs; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;ftpy;iy.  

 

(M). 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpf;F epjpf;$w;wpd;gb 2021 [dtup 01 Mk; jpfjpapy; cs;sthW 
nrhj;Jf;fs;> Miyfs; kw;Wk; cgfuzq;fSf;fhd nryT &gh kpy;ypad; 192>229.15 vd;w 
NghjpYk;> jpiwNrupapdhy; guhkupf;fg;gLk; eilKiway;yh nrhj;Jf;fs; khjhe;j RUf;f 
mwpf;if (SA 80) ,w;F mika kw;Wk; jpul;lg;gl;l eilKiway;yh nrhj;Jf;fs; fzf;F 
mwpf;if (SA 82) ,w;F mika> 2021 [dtup 01 Mk; jpfjpf;F nrhj;Jf;fs;> Miyfs; 
kw;Wk; cgfuzq;fSf;fhd nryT KiwNa &gh kpy;ypad; 172>439.71 kw;Wk; &gh 
kpy;ypad; 184>327.77 MFk;. KiwNa &gh kpy;ypad; 19>789.44 kw;Wk; &gh kpy;ypad; 
7>901.38 tpj;jpahrj;jpw;fhd fhuzq;fs; ntspg;gLj;jg;gltpy;iy. 
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(,). 2021 Mk; Mz;bw;fhd epfo;r;rpj; jpl;lk; %ykhd nrytpdf; $w;W (ACA 2(i) gbtk; ) 
kw;Wk; jpiwNrupapdhy; guhkupf;fg;gLk; khjhe;j nrytpd RUf;fk; (SA10) ,d;gb 
kjpg;gha;T nra;ag;gl;l Mz;by; %yjd nrhj;Jf;fis ifafg;gLj;Jtjw;fhd nryT 
&gh kpy;ypad; 18>379.96 vd;w NghjpYk;> jpiwNrupapdhy; guhkupf;fg;gLk; jpul;lg;gl;l 
eilKiway;yh nrhj;Jf;fs; fzf;F mwpf;if (SA 82) ,d;gb me;j nryT &gh 
kpy;ypad; 1>502.07 MFk;. tpj;jpahrk; &gh kpy;ypad; 16>877.88 ,w;fhd fhuzq;fs; 
ntspg;gLj;jg;gltpy;iy. 

 

(<). 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpf;F epjpf;$w;wpd;gb md;iwa jpdj;jpy; eilKiway;yh 
nrhj;Jf;fspd; nrytpdk; &gh kpy;ypad; 190>551.71 vd;w NghjpYk;> fzf;fha;tpw;fhf  
rku;g;gpf;fg;gl;l mikr;R kw;Wk; mjDld; ,ize;j 55 epWtdq;fSf;fhd nrhj;Jf;fs; 
gw;wpa jfty;fisf; fhl;Lk; fzpdpkakhf;fg;gl;l nkd;gpujpfspd;gb md;iwa jpdj;jpw;F 
eilKiway;yh nrhj;Jf;fspd; nrytpdk; &gh kpy;ypad; 196>854.76 MFk;. tpj;jpahrk; 
&gh kpy;ypad; 6>303.05 ,w;fhd fhuzq;fs; ntspg;gLj;jg;gltpy;iy. 

 

(c). 2022 [_d; 15 Mk; jpfjpf;F mikr;R cl;gl mjDld; ,ize;j itj;jparhiyfs;> 
epWtdq;fs; 85 ,y; 14 epWtdq;fs; kl;LNk kjpg;gha;T Mz;bw;fhd nghUs; fzf;nfLg;G 
mwpf;if rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sjhy; epjpf; $w;Wfspy; fhl;lg;gl;Ls;s midj;J nrhj;Jf;fSk; 
Kiwahf fzf;nfLg;G nra;ag;gltpy;iy vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

(C). 2020 Mk; Mz;by; gy ntspehLfs;> cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L epWtdq;fs;> 
epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegu;fs;> cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L mur rhu;gw;w 
epWtdq;fspdhy; mikr;rpw;Fk; mjd; fPOs;s itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fSf;F 
toq;fpa epjp eilKiway;yh cjtpfs; my;yJ ed;nfhilfs; gw;wp 2021 mf;Nlhgu; 15 
Mk; jpfjpapy; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gl;l jfty;fspd;gb 16 itj;jparhiyfs; kw;Wk; 
epWtdq;fSf;F 131.24 &gh kpy;ypad; ngWkjpahd nghUl;fSk;> 19 epWtdq;fs; kw;Wk; 
gpupTfSf;F ngWkjp gw;wpa jfty;fis cs;slf;fhj 2>361 myF nghUl;fSk;> Nkyjpf 
nrayhsu; (kUj;Jt gpupT)> capupay; kUj;Jt nghwpapay; gpupT kw;Wk; njhw;W Nehapay; 
gpupT vd;gtw;Wf;F 757.83 &gh kpy;ypad; ngWkjpahd nghUl;fSk;> capupay; kUj;Jt 
nghwpapay; gpuptpw;F ngWkjp gw;wpa jfty;fis cs;slf;fhj 83 myF nghUl;fSk;> 
kUj;Jt tpepNahfg; gpuptpw;F 450.21 &gh kpy;ypad; ngWkjpahd kUj;Jt cgfuzq;fs; 
kw;Wk; kUj;Jt nghUl;fSk; fpilf;fg;ngw;wjhf epjpf; $w;Wfspy; Fwpg;gplg;gltpy;iy. 

 

(v). 2010 njhlf;fk; 2020 tiuahd fhyg;gFjpapy; mikr;rpdhy; nraw;gLj;jg;gl;l 54 
ntspehl;L cjtpj; jpl;lq;fSf;fhf xJf;fg;gl;l 10>630.37 kpy;ypad; &gh xJf;fPl;by; 
7>603.09 kpy;ypad; &gh cupa fhyg;gFjpapy; nrytplg;gl;Ls;s NghjpYk; me;j 
nrytpdj;jpy; epjp eilKiway;yh nrhj;Jf;fis ifafg;gLj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jp 
nra;jy; vd;gtw;Wf;F nra;ag;gl;l nryTfs; eilKiway;yh nrhj;Jf;fspd; fPo; fzf;F 
itf;fg;gltpy;iy.  

 

1.6.1.2. gzp Kw;gzf; fzf;F 

kl;lf;fsg;G Nghjdh itj;jparhiyf;F cupj;jhd 1997 Mk; Mz;by; ,Ue;J jPu;f;fg;glhj &gh 
362.702 ,Ug;G 2022 [_d; 15 Mk; jpfjpapYk; jPu;f;fg;gltpy;iy. 

 

1.6.2. fzf;fha;tpw;fhd Mjhuk; ,y;yhik 

nkhj;j nryT 190>551.72 kpy;ypad; &gh nfhz;l gy;NtW nrhj;Jf;fs; kw;Wk; 119.75 kpy;ypad; 
&gh ngWkjp nfhz;l gy;NtW nryTfs; njhlu;ghf KiwNa tpupthd ml;ltizfs; kw;Wk; 
gy;NtW jfty;fSk; cupa vOj;J%y Mtzq;fSk; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy 
vd;gjhy; me;j ngWkjpfs; jpUg;jpfukhdJ vd rupghu;f;fTk; fz;fhzpf;fTk; Kbatpy;iy. NkYk; 
mikr;rpdhy; eilKiwg;;gLj;Jtjw;F jpl;lkplg;gl;l tUlhe;j mbg;gil kjpg;gPl;L xJf;fPL 14>948 
kpy;ypad; ngWkjp nfhz;l 41 jpl;lq;fspd; nraw;jpwd; kw;Wk; mikr;rpw;F nrhe;jkhd 
thfdq;fspd; gad;ghL njhlu;ghd nraw;jpwd; kjpg;gPl;Lf;Fj; Njitahd tpguq;fSk;> 2021 Mk; 
Mz;Lf;fhd nghUs; fzf;nfLg;G rig epakpj;jy; nghUl;fs; fzf;nfLg;G eltbf;if 
njhlu;ghd jfty;fSk;> 2020 kw;Wk; 2021 Mk; Mz;Lfspy; gl;lg;gpd;gl;l fw;if newpia G+u;j;jp 
nra;j kUj;Jt mYtyu;fs; njhlu;ghd tpguq;fs; kw;Wk; xU nkhopf;F Nkw;gl;l nkhopfspy; 
Nju;r;rp ngw;w ,yq;if jhjpau; Nritapd; cj;jpNahfj;ju;fSf;F nrYj;jg;gl;l Cf;Ftpg;G njhif 
njhlu;ghd jfty;fSk;> gy;NtW tplaq;fs; njhlu;ghf tpguq;fs; NfhUk; 45 fbjq;fs; %yk; 
Nfhug;gl;l fzf;fha;tpw;Fj; Njitahd jfty;fSk;> gjtp ntwpjhf;fy; fl;lis gpwg;gpf;fg;gl;l 95 
kUj;Jtu;fsplkpUe;J mwtpl Ntz;ba 81.91 kpy;ypad; &ghit mwtpLtjw;fhd Kd;Ndw;wk; 
gw;wpa jfty;fSk;> 257 kUj;Jtu;fsplkpUe;J murpw;F mwptpl Ntz;ba njhif gw;wpa 
jfty;fSk;> Nritia ntwpjhf;fy; fl;lis toq;fg;gl;l epiwTfhz; kw;Wk; Jiz kUj;Jt 
Nritf;Fupa 13 cj;jpNahfj;ju;fsplk; ,Ue;J mwtpl Ntz;ba 2.47 kpy;ypad; &ghit mwtpLtJ 
njhlu;ghd jfty;fSk;> NkYk; 10 cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J mwtpl Ntz;ba epjp njhlu;ghd 
jfty;fSk; 2022 [_d; 15 Mk; jpfjp tiu rku;g;gpf;ftpy;iy my;yJ KOikahd jfty;fs; 
rku;g;gpf;ftpy;iy vd;w fhuzj;jhy; mj;Jiwia Kiwahf fzf;fha;T nra;a Kbatpy;iy. 
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2. epjp kjpg;gha;T 

2.1.  nryT Kfhikj;Jtk;  

epjp xOq;Ftpjpfs; 50 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpjpKiwfspd; gb Jy;ypakhd kw;Wk; cz;ik 
kjpg;gPLfs; jahupf;fg;gltpy;iy vd;gij gpd;tUk; mtjhdpg;Gfspd; gb cWjpg;gLj;jg;gl;lJ. 

(m) 2021 Mk; Mz;Lf;fhd tuT nryT jpl;l kjpg;gPl;bd; Clhf 03 kPz;LtUk; nrytpdq;fs; 
kw;Wk; 03 %yjd nryT tplq;fSf;fhf toq;fg;gl;l 761.7 kpy;ypad; &gh nkhj;j 
xJf;fPL> epjp xOq;Ftpjpfs; 66 kw;Wk; 69 ,d; Clhf NtW nryT tplq;fSf;F 
khw;wg;gl;Ls;sJ. 

 

(M) 2021 Mk; Mz;Lf;fhd tuT nryT jpl;l kjpg;gPl;bd; Clhf 04 kPz;LtUk; nrytpdq;fs; 
kw;Wk; 04 %yjd nryT tplq;fSf;fhf toq;fg;gl;l 1>616.00 kpy;ypad; &gh nkhj;j 
xJf;fPl;by; 70 rjtPjk; Kjy; 99 rjtPjk; tiu epjp xOq;Ftpjpfs; 66 kw;Wk; 69 ,d; 
Clhf NtW nryT tplq;fSf;F khw;wg;gl;Ls;sJ. 

 

(,) 2021 Mk; Mz;Lf;fhd tuT nryT jpl;l kjpg;gPl;bd; Clhf 06 kPz;LtUk; nrytpdq;fs; 
kw;Wk; 19 %yjd nryT tplq;fSf;fhf toq;fg;gl;l KiwNa 25.9 kpy;ypad; &gh kw;Wk; 
4>221.00 kpy;ypad; &gh njhifahd 4>246.90 kpy;ypad; &gh nkhj;j xJf;fPL> Jiz 
kjpg;gPLfs; %yk; kw;Wk;  epjp xOq;Ftpjp  66 ,d; Clhf KiwNa 163.42 kpy;ypad; &gh 
kw;Wk; 6>955.24 kpy;ypad; &ghthf 100 rjtPjj;jpypUe;J 1000 rjtPjk; tiu 
mjpfupf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

(<) 11 kPz;LtUk; nrytpdq;fs; kw;Wk; 21 %yjd nryT tplq;fs; cs;slq;fshf 32 nryT 
tplaq;fSf;fhf toq;fg;gl;l 12>299.90 kpy;ypad; &gh nkhj;j xJf;fPl;by; 207.92 kpy;ypad; 
&gh NtW tplaq;fSf;F khw;wpajd; %yk; kw;Wk; 1>357.00 kpy;ypad; &gh NtW 
tplaq;fspy; ,Ue;J khw;wg;gl;l gpd;du; 13>448.98 kpy;ypad; &gh nkhj;j epfu xJf;fPL 
kPjkhf ,Ue;jJ. 
 

(c) 05 %yjd nrytpdq;fs; kw;Wk; 03 kPz;LtUk; nryT tplq;fSf;fshf toq;fg;gl;l 
1>747.50 kpy;ypad; &gh Muk;g xJf;fPl;by; 529.50 kpy;ypad; &gh NtW tplaq;fSf;F 
khw;wpajd;; gpd;du; vQ;rpa nkhj;j epfu xJf;fPL 1>218.00 kpy;ypad; &ghtpy; 807.88 
kpy;ypad; &gh gad;gLj;jg;gltpy;iy.  me;j kPjk; epfu xJf;fPl;by; 50 rjtPjk; Kjy; 99 
rjtPjk; tiu ,Ue;jJ. 

 

(C) 02 kPz;LtUk; nrytpdq;fs; kw;Wk; 15 %yjd nryT tplq;fSf;F epjp xOq;Ftpjp  66 
kw;Wk; Jiz kjpg;gPl;bd; Clhf toq;fg;gl;l 3>492.94 kpy;ypad; &gh Nkyjpf xJf;fPl;by; 
2>431.38 kpy;ypad; &gh kPjkhf ,Ue;jJld;> me;j kPjKs;s njhifapd; rjtPjk; Nkyjpf 
xJf;fPl;bd; 55 rjtPjk; Kjy; 98 rjtPjk; tiu ,Ue;jJ. 

 

(v) 12 %yjd nryT tplq;fSf;F Jiz kjpg;gPl;bd; Clhf toq;fg;gl;l 2>927.00 kpy;ypad; 
&gh Nkyjpf xJf;fPl;by; KOikahfTk; kw;Wk; Muk;g kjpg;gPl;bd; xU gFjpAk; kPjkhf 
,Ue;jJ. 

 

(V) jpupNgh\h jpl;lj;jpw;fhf xJf;fg;gl;;l xJf;fPl;by; 1>076.25 kpy;ypad; &gh mjhtJ 40 
rjtPjk; NtW tplaq;fSf;F khw;wpajd;; gpd;du; 392.81 kpy;ypad; &gh mjhtJ 15 rjtPjk; 
kPjkhf ,Ue;jJ. 

 

2.2  flg;ghL kw;Wk; nghWg;Gfs; 

(m) 2017 Vg;uy; 27 Mk; jpfjpa 255/2017 vDk; ,yf;f muhq;f fzf;F Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;> 
MSf;Fupa Ntjdq;fs; kw;Wk; nfhLg;gdTfs; jtpu;e;j gpw nfhLg;gdTfSf;fhf 
tUlhe;j tuT nryTj;jpl;l tuk;gpw;Fs; Kjypy; flg;ghL milahsk; fhzg;gl Ntz;Lk; 
vd;gJld;> mt;thW ,dq;fhzg;gl;l flg;ghl;il mbg;gilahff;nfhz;L me;j 
flg;ghLfSld; njhlu;ghd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;w gpwF mjw;fhf 
nrYj;jNtz;ba epjp kw;Wk; xg;ge;jq;fs; njhlu;ghf cj;juthjk; mspf;fg;gl;l 
Ntiyfspd; kjpg;G flg;ghlhf gjpT nra;ag;gl Ntz;Lk;. vdpDk;> mt;thW 
nra;ag;gltpy;iy vd;gJld;> 2021 Mk; Mz;Lf;fhd epjpf;$w;wpy; flg;ghLfs; kw;Wk; 
nghWg;Gfs; njhlu;ghd mwpf;ifapy;> nray;ghl;Lj; jpl;lj;Jld; njhlu;Gila 1.39 
kpy;ypad; &gh Mz;L ,Wjp ,Ug;gpid Mz;L ,Wjp nghWg;Gf;fSf;fhd ,Ug;G vd 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

(M) epjp xOq;Ftpjpfs; 94 (i) ,d;gb> NtW tpjkhd Vw;ghLfs; toq;fg;gl;l re;ju;g;gq;fs; 
jtpu;e;j tUlhe;j kjpg;gPLfspy; mjw;fhd epjp xJf;fPL ,Ug;gpd; ve;jnthU 
jpizf;fsj;jpdhYk; gzp> Nrit my;yJ toq;fYf;Fk; ve;jnthU nryT my;yJ 
flg;ghLfSf;Fk; fl;Lg;glhjpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> Vw;Fk; nghWg;Gfs; kw;Wk; 
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nrytpdq;fspd; msT xUNghJk; epjp Mz;Lf;fhf toq;fg;gl;l xjf;fPl;L msit tpl 
Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;. vdpDk; mikr;rpw;F cupj;jhd epWtdq;fspdhy; nray;ghl;L 
kw;Wk; Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; fPo;  42 nrytpd tplaq;fSf;F toq;fg;gl;l xJf;fPl;bd; 
kPjpia kPwp 2>242.60 kpy;ypad; &gh nghWg;GfSf;F nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ. 

(,) tUlhe;j tuT nryT kjpg;gPl;by; Nru;f;fg;glhj my;yJ Gjpjhf cUthf;fg;gl;l nrytpd 
tplaq;fs; my;yhj 20 nrytpd tplaq;fSf;fhf  54.94 kpy;ypad; &gh nghWg;GfSf;F 
nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ. 

(<) kjpg;gPl;L Mz;Lf;fhf jpiwNrupapdhy; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;bUe;j nghWg;Gfs; njhlu;ghd 
,Ug;G 3>865.96 kpy;ypad; &gh ,id jhz;b jpiwNrupapd; mDkjpapd;wp 2>652.43 kpy;ypad; 
&gh nghWg;GfSf;F nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ. 

 

2.3  gpujhd fzf;fPl;L cj;jpNahfj;jupdhy; toq;f Ntz;ba cWjpg;gLj;jy; 

 

2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; gpupT 38 ,d; gb> mikr;rpd; epjp 
fl;Lg;ghl;bw;fhf xU gaDs;s cs;sf fl;Lg;ghl;L mikg;G cUthf;fg;gl;L guhkupf;fg;gLtij 
gpujhd fzf;fPl;L cj;jpNahfj;ju; cWjpg;gLj;j Ntz;Lk; vd;gJld;> mt;tikg;gpd; nraw;jpwd; 
mt;tg;NghJ kjpg;gha;T nra;ag;gl;L mjd;gb mikg;G jpwd;gl ,aq;Ftij cWjp nra;a 
Njitahd khw;wq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk; vdTk;> me;j kjpg;gha;Tfs; vOj;J%yk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L mjd; gpujpnahd;W fzf;fha;thsu; ehafj;jpw;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. vdpDk;> 
mt;thwhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. rfy fzf;fha;T Nfs;tpfSf;Fk; 
fzf;fha;thsu; ehafj;jpdhy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW Fwpj;Jiuf;fg;gl;l fhyj;jpDs; gjpy; 
mspf;fg;gLtij gpujhd fzf;fPl;L cj;jpNahfj;jupdhy;  cWjpg;gLj;jy; Ntz;Lk; vdpDk;> 2022 
[_d; 09 Mk; jpfjp tiuapYk; gjpyspf;fhj nkhj;j fzf;fha;T tpdty;fspd; vz;zpf;if 65 
vd;gJld;> xU tUlj;jpw;Fk; Nkw;gl;l fhyk; fle;jpUe;j NghjpYk; gjpy; mDg;gg;glhj fzf;fha;T 
vz;zpf;if 24 MFk;. 

 
2.4  rl;lq;fs;> tpjpKiwfs; kw;Wk; xOq;FKiwfs; ,zq;fhik 
 

rl;lq;fs;> tpjpKiwfs; kw;Wk; 
xOq;FKiwfs; gw;wp 
 
(m) ,yq;if [dehaf 

Nrhrypr Fbaurpd; epjp 
xOq;F tpjpfs; Nfhit 

 

(i) epjp xOq;Ftpjp 103 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii)  epjp xOq;Ftpjp 170 (2) 
 
 
 

  (iii) epjp xOq;Ftpjp 139 (4) 
kw;Wk; 264 (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(iv) epjp xOq;Ftpjp 267 (1) 
 
 
 
 
 

,zq;fhik 
 
 
 
 
 
 
epjp xOq;Ftpjpfspd; gpufhuk; cupa jug;gpduplkpUe;J 
el;lk;  mwtpLtjw;F my;yJ Gj;jfq;fspy; ,Ue;J ntl;b 
ePf;Ftjw;F eltbf;if vLj;jy;  Ntz;Lk; vd;wNghjpYk;> 
`k;ghe;Njhl;il nghJ itj;jparhiyapy; mjw;fika 
eltbf;if vLf;fg;glhj 09 thfd tpgj;JfSf;F 1>217>223 
&gh el;lk; Vw;gl;Ls;sNjhL> mt;thW nra;ahjjhy; 
Vw;gl;l fhy jhkjk; 1 tUlk; njhlf;fk; 10 tUl fhyk; 
MFk;. 
 
mikr;rpd; fPOs;s 05 epWtdq;fSf;F 2020 Mk; Mz;by; 
fpilf;fg;ngw;w 18>716>785 &gh ed;nfhil epjp njhlu;ghf 
epjp xOq;Ftpjpfspd; gpufhuk; nraw;gLj;jg;gltpy;iy. 

 
nrYj;jg;gLk; xt;nthU njhiff;Fk; Kiwahf urPJ 
ngwg;gl Ntz;Lk; vd;whYk;> 16 re;ju;g;gq;fspy; gpuhe;jpa 
Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyfj;jpw;F 
nrYj;jg;gl;l nkhj;j njhifahd &gh 44>382.160 ,w;Fk;> 
13 re;ju;g;gq;fspy; ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigf;F 
nrYj;jg;gl;l nkhj;j njhifahd &gh 8>447>765 ,w;Fk; 
kw;Wk; Nfhtpl; 19 mtru rpfpr;ir jpl;lj;jpd; epjp 
xJf;fPl;il gad;gLj;jp ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigf;F 
nrYj;jg;gl;l &gh 166>764>650 ,w;Fk; urPJfs;  
ngwg;gltpy;iy. 
 
xU Copaupd; rk;gsk; my;yJ Cjpak; gq;fspg;ghsUf;Nf 
toq;fp mjid mtu; Vw;Wf; nfhz;ljw;fhd ifnahg;gk; 
cupa rk;gs Fwpg;Gg; gbtk; my;yJ rk;gsg; gl;baypy; 
gjpT nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;whYk;> fSj;Jiw Nghjdh 
itj;jparhiyapdhy; 2021 [_iy 01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 
2021 etk;gu; 30 Mk; jpfjp tiu 05 khj fhyj;jpy; 270 



56 

 

 
 
 
 
(M) ,yq;if [dehaf Nrhrypr  

Fbaurpd; jhgd tpjpf;Nfhit 
 

(i) mj;jpahak; V ,d; gpupT 
7.1 kw;Wk; mur 
Nritfs; Mizf; FO 
eilKiw tpjpKiwfspd; 
KjyhtJ gpuptpd; 172 
tJ tpjp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) mj;jpahak; XII ,d; gpupT 
15.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(iii) mj;jpahak; XIX ,d; 
gpupT 5.8> 6.1> 6:15> 7:1 
kw;Wk; 7.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cj;jpNahfj;ju;fSf;F nrYj;jg;gl;l nkhj;j njhifahd 
&gh 89>482>481 rk;gsj;jpw;F mt;thW nra;ag;gltpy;iy. 
 
 
 

 
 

gjtp tpyfpajhf fUjg;gLk; cj;jpNahfj;ju;fSf;F 
mJgw;wp cldbahf gjpTj; jghy; %yk; mwptpg;gje;F 
eltbf;if vLg;gJ epWtdj;jiytupd; nghWg;G 
vd;whYk;> 

 

(i) mikr;rpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l yPT epiwtile;j 
gpd;du; flikf;F r%fkspf;fhj kUj;Jt 
mYtyu;fSf;F gjtp ntwpjhf;fy; 
mwptpg;Gfis toq;Ftjw;F 17 tUl 
fhyjhkjk;. 
 

(ii) fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiyapy; 
gzpahw;wpa xU jhjp cj;jpNahfj;ju; 2020 
nrg;nlk;gu; 04 Mk; jpfjpapypUe;J gjtp 
ntwpjhf;fy; mwptpg;G 173 ehl;fspd; gpd;du; 
mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

  fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiyapy; gzpahw;wpa 
jhjp cj;jpNahfj;ju; xUtuhy; 2015 Mf];l; 12 Mk; 
jpfjp my;yJ mjw;F gpd;duhd xU re;ju;g;gj;jpy; 
ifr;rhj;jplg;gl;l Nrit xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; xg;ge;jk; 
nra;ag;gl;l njhif &gh 948>077 MFk;. MdhYk; 
jhgd tpjpf; Nfhitapd; tpjpKiwfSf;F Vw;g 
mjw;fhd cj;jpNahfj;jupd; xg;Gjy; vOj;J%yk; 
ngwg;gl;L xg;ge;jj;Jld; ,izf;fg;glhjjhy; 
cj;jpNahfj;ju; Nritia tpl;L ntspNawpa gpwF 
murhq;fj;jpw;F nrYj;j Ntz;ba njhifia 
mwtpLtjw;F kw;Wk; mJ njhlu;ghd mLj;j fl;l 
eltbf;iffs; vLf;f jtwpaik. 

 

(i) 1971 ,yf;fk; 07 vDk; murhq;f tPl;L trjp 
(clikia kPs ngwy;) rl;lj;jpd; fPo; 
nraw;gLj;jp> Fj;jiff; fhyj;jpd; Kbtpy; 
my;yJ tPL xJf;fPl;L mjpfhupapd; cj;jutpd; gb 
tPl;il tpl;L ntspNawhj 46 
cj;jpNahfj;ju;fis tPl;by; ,Ue;J 
ntspNaw;Wtjw;F my;yJ mguhj thlif 
mwtpLtjw;F eltbf;if vLf;fg;gltpy;iy. 05 
tUl Fj;jiff;fhyj;ijAk; jhz;b 05 tUlq;fs; 
Kjy; 27 tUlq;fs; tiu 143 cj;jpNahfj;ju;fs; 
mur tPLfspy; jq;fpapUe;jik 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

(ii) cj;jpNahfG+u;t ,y;yq;fSf;fhd ePu; fl;lzk; 
cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J mwtplhJ mjid 
cupa epWtdj;jpdhy; 13 re;ju;g;gq;fspy; 
nrYj;jg;gl;Ls;sd. 

(iii) murhq;f kjpg;gPl;lhsu;fspdhy; toq;fg;gl;l 
kjpg;gPl;L thlif 05 tUlq;fspd; gpd;du; kPz;Lk; 
kjpg;gPL nra;jy; Ntz;Lk;. vdpDk; 15 
epWtdq;fs; mt;thW nra;atpy;iy. 

(iv) mDuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapy; gy;NtW 
gjtpfis tfpf;Fk; 41 cj;jpNahfj;ju;fs; 05 
tUlq;fSf;F Nkyhf cj;jpNahfG+u;t 
,y;yq;fis ngWtjw;fhf fhj;jpUg;Nghu; 
gl;baypy; fhj;jpUg;gjhf mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

(v) fhr  Neha;f; fl;Lg;ghL kw;Wk; khu;G Neha; 
njhlu;ghd Njrpa jpl;lj;jpd; fPo; gzpGupAk; ,U 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F nghUl;fis fsQ;rpag; 
gLj;Jtjw;fhf ghtpf;fg;gl;l fl;blj;ij 
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(,) 1998 brk;gu; 30 Mk; jpfjpa 

,yf;fk; 29/98 kw;Wk; 2007 
ngg;utup 09 Mk; jpfjpa  

03/2007 vDk; nghJ 
epu;thf Rw;wwpf;if kw;Wk; 
2009 Vg;uy; 07 Mk; jpfjpa 

02/2009 vDk; ,yf;f  
nghJ epu;thf Rw;wwpf;if 
fbjk;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(<) 2009 Vg;uy; 16 Mk; jpfjpa  

,yf;fk; 09/2009 kw;Wk; 2017 
Vg;uy; 19 Mk; jpfjpa  

03/2017 vDk; ,yf;f nghJ 
epu;thf Rw;wwpf;if 

 
 
 

cj;jpNahfG+u;t ,y;ykhf toq;fg;gl;l NghjpYk;> 
me;j cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J 04 tUlj;jpw;Fk; 
08 tUlj;jpw;Fk; ,ilg;gl;l mjpfsthd fhyk; 
thlif ngwg;gltpy;iy. 

(vi) mq;nfhl Njrpa njhw;WNeha; epWtdj;jpw;Fupa 
cg Mtzg;gLj;jg;gl;l cj;jpNahfG+u;t tpLjp 
xU kUj;Jt mYtyUf;F 1995 Nk khjk; 12 
Mk; jpfjpapypUe;J 26 tUlq;fSf;F Nkw;gl;l 
fhyk; toq;fg;gl;Ls;sJld; mJ kPsg; 
ngwg;gltpy;iy. 

(vii) up[;Nt rPkhl;b rpWtu; itj;jparhiyapy; cg 
Mtzg;gLj;jg;gl;l epu;thf cj;jpNahfj;jupd; 
cj;jpNahfG+u;t ,y;yk; mikr;rpd; rpNu\;l 
cjtpr; nrayhsu; xUtUf;F 2008 Nk khjk; 01 
Mk; jpfjpapypUe;J jw;fhypf mbg;gilapy; 
toq;fg;gl;Ls;sJld;> 2021 brk;gu; 31 Mk; 
jpfjpf;F 13 Mz;LfSf;F Nkw;gl;l fhyk; 
fle;jNghjpYk; mjid kPsg;ngWtjw;fhd 
eltbf;if vLf;fg;gltpy;iy.  

(viii) jpUNfhzkiy khtl;l itj;jparhiyapdhy; 19 
cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J mwtplNtz;ba tpLjp 
thlif mwtplg;gltpy;iy. 

 

(i) VNjDk; Nrit njhlu;ghd Ml;Nru;g;Gj; 

jifikfs; khWgLk; NghJ 29/98 vDk; 
Rw;wwpf;ifapd;gb nkhop Cf;Ftpg;Gj;njhif 

02/2009 vDk; Rw;wwpf;iff;F Vw;g nrYj;j 
Ntz;Lk; vd;wNghjpYk;> mjw;F khwhf 14 
itj;jparhiyfspy; jhjpau; Nritapy;  cs;s 
32 cj;jpNahfj;ju;fSf;F nkhop Cf;Ftpg;Gj; 
njhif toq;fg;gl;Ls;sJ.  

(ii) 03/2007 vDk; ,yf;f Rw;wwpf;ifapd; gpupT 04:03 
,w;F mika> nkhop Cf;Ftpg;Gj;njhif 
toq;Fk; NghJ  05 tUlq;fSf;F xUKiw 
mur nkhopj; jpizf;fsj;jpdhy; elhj;jg;gLk; 
nkhopj; Nju;r;rp guPl;irapd; gupe;Jiuf;fika 05 
tUlq;fSf;Fg; gpd;du; nkhop Cf;Ftpg;Gj; 
njhif toq;fKbAk;. vdpDk;; 08 epWtdq;fs; 
kw;Wk; itj;jparhiyfspy; ,yq;if jhjpau; 
Nrit cj;jpNahfj;ju;fs; 57 NgUf;F mjw;F 
khwhf nkhop Cf;Ftpg;Gj; njhif 
toq;fg;gl;Ls;sJ.  

(iii) 03/2007 vDk; ,yf;f Rw;wwpf;ifapd; gpupT 04:07 
,w;F mika> Rw;wwpf;if eilKiwf;F tUk; 
jpfjpapy; ,Ue;J Mq;fpy nkhop jtpu;e;j Vida 
nkhopfSf;fhf nkhop Cf;Ftpg;Gj; njhif 
toq;FtJ epWj;jg;gl Ntz;Lk;.  vdpDk;> 03 
itj;jparhiyfspy; ,yq;if jhjpau; Nrit 
cj;jpNahfj;ju;fs; 05 NgUf;F mjw;F khwhf 
nkhop Cf;Ftpg;Gj; njhif toq;fg;gl;Ls;sJ.  

 

(i) midj;J mur epWtdq;fspYk; iftpuy; 
milahs gjpT ,ae;jpuq;fisg; gad;gLj;jp 
mYtyfj;jpw;F  mur cj;jpNahfj;ju;fspd; 
tUif kw;Wk; Gwg;ghL vd;gtw;iw cWjp 
nra;tjw;fhf gjpTfs; Ngzg;gl Ntz;Lk;. 
vdpDk;> mikr;R cl;gl mjd; fPOs;s 85 
itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fspy;  
iftpuy; milahs gjpT ,ae;jpuq;fSf;Fg; 
gjpyhf Neub fz;fhzpg;G ,d;wp tUif kw;Wk; 
Gwg;ghL gjpNtLfs; my;yJ ehl;Fwpg;G 
gjpNtLfs; guhkupf;fg;gl;Ls;sd. 

(ii) mikr;rpd; 91 ntt;NtW gpupTfspy; 1>783 
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf 103 tUif kw;Wk; 
Gwg;ghL gjpNtLfs; guhkupf;fg;gl;Ls;sjhfTk;> 



58 

 

,jd; fhuzkhf Kiwahd cs;sf 
fl;Lg;ghLfs; ,y;iy vdTk;> cz;ikf;Fg; 
Gwk;ghd jfty;fis mbg;gilahff;nfhz;L 
rk;gsk;> nfhLg;gdTfs;> tpLKiw jpd 
nfhLg;gdTfs; kw;Wk; Nkyjpf Neu 
nfhLg;gdTfs; toq;fg;gl;lijAk; mtjhdpf;f 
Kbe;jJ. 

(iii) mikr;rpy; gzpahw;Wk; kUj;Jt mYtyu;fs; 
cl;gl epu;thf ju cj;jpNahfj;ju;fs; 30 
Ngu;fSf;fhf xJf;fg;gl;l 30 cj;jpNahfG+u;t 
thfdq;fs; 2021 [_iy khjj;jpy; khj;jpuk; 
mikr;R tshfj;jpw;F te;J ntspNawpa 
Neuq;fs; kw;Wk; tUif> ntspNaWjiy 
Fwpf;Fk; gjpNtLfs; my;yJ Gj;jfq;fspd; 
gpufhuk; Neuq;fSf;fpilNa Kuz;ghLfs; 
fhzg;gl;lJld;> cj;jpNahfj;ju;fs; jkf;F 
rhjfkhd Neuj;ijg; gad;gLj;jp Nkyjpf Neu 
nfhLg;gdTfis ngw;Ws;sdu;. NkYk;> 
cj;jpNahfG+u;t thfdk; tshfj;jpw;F tUif 
kw;Wk; ntspNawpa Neuq;fSf;F mika thu 
,Wjp ehl;fs; my;yJ nghJ tpLKiw 
jpdq;fspy; mtu;fs; xUehisf;F 08 my;yJ 
06 kzpj;jpahyq;fis G+u;j;jp nra;ahJ 
tpLKiw jpd nfhLg;gdT my;yJ Nkyjpf 
Neu nfhLg;gdTfisg; ngw;Ws;sdu;. 

(iv) cj;jpNahfj;ju;fs; thu ,Wjp ehl;fspy; 
mYtyf tshfj;jpw;F ntspNa gzpapy; 
,Ue;jhNyh  my;yJ Ntiy ehl;fspy; 
mYtyf tshfj;ij tpl;L ntspNa 
nrd;wpUe;jhNyh me;j jfty;fs; ntspNa 
nry;Yk; gjpNtl;by;  gjpag;gl Ntz;Lk;. 
vdpDk;> gy re;ju;g;gq;fspy; ntspNa nry;Yk; 
gjpNtl;by; gjpT nra;ag;gltpy;iy vd;gJld; 
midj;J gpupTfspYk; ntspNa nry;Yk; 
gjpNtL Kiwahf GJg;gpj;J 
guhkupf;fg;gltpy;iy. 

(v) tUif kw;Wk; Gwg;ghL gjpT nra;ag;glhj 
epiyapy; kw;Wk; ntspNa nry;Yk; gjpNtl;by;  
ntsp flikapy; ,Ug;gjhf cWjp nra;ag;glhj 
epiyapy; rpNu\;l gjtpepiy cj;jpNahfj;ju; 
xUtUf;F 2021 [_iy khjk; 09 Mk; jpfjpf;F 
tpLKiw jpd nfhLg;gdT toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 
2.5  Kw;gzk; toq;Fjy; kw;Wk; nrYj;Jjy; 
 

(m) 2015 [_iy 14 Mk; jpfjpa 03/2015 vDk; ,yf;f mur epjp Rw;wwpf;ifapd; jpUj;jpa epjp 
xOq;Ftpjpfs; 371 (5) ,d;gb> gzpfis epiwT nra;J 10 ehl;fSf;Fs; ngw;Wf;nfhz;l 
cg Kw;gzf; fzf;if jPu;f;fg;gl Ntz;Lk; vd;wNghjpYk;> 663 re;ju;g;gq;fspy; 
toq;fg;gl;l nkhj;jk; 21.095 kpy;ypad; &gh ,w;fhd Jiz Kw;gzk; cupa gzpfs; 
epiwTw;W 01 khjk; njhlf;fk; 13 khjq;fs; tiuahd fhy jhkj;jpd; gpd;du; 
jPu;f;fg;gl;bUe;jJ.  

(M) 16 re;ju;g;gq;fspy; toq;fg;gl;l &gh 343>870 cg Kw;gzk; cupa Nehf;fj;jpw;fhf 
gad;gLj;jhJ 05 ehl;fs; njhlf;fk; 206 ehl;fs; tiu itj;jpUe;J gpd;du; 
nrYj;jg;gl;Ls;sJ. 

(,) 142 re;ju;g;gq;fspy; toq;fg;gl;l 5.806 kpy;ypad; &gh cg Kw;gzj;jpy; Nehf;fk; 
epiwtile;j gpd;du; kPjKs;s 1.135 kpy;ypad; &ghit kPs; nrYj;Jtjw;F 10 njhlf;fk; 
332 ehl;fs; tiuahd fhyk; jhkjk; nra;ag;gl;bUe;jJ. 

 

(<) kjpg;gha;T Mz;by; 02 re;ju;g;gq;fspy; gy;NtW epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;fhf khfhz Rfhjhu 
Nritfs; gzpg;ghsu;fSf;F toq;fg;gl;l &gh 663>400 ,id me;j epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 
elj;jhky; 07 khj fhyk; jhkjpj;j gpd;dNu nkhj;j njhifiaAk; kPs nrYj;jg;gl;lJ. 

(c) 2020 khu;r; 12 Mk; jpfjp njhONeha; itj;jparhiyapd; jdpikg;gLj;jy; epiyaq;fis 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf toq;fg;gl;l %yjd Kw;gz njhifahd &gh 3>000>000 ,y; &gh 
222>222 kw;Wk; 2021 etk;gu; 10 Mk; jpfjp fhyp    gpuhe;jpa Rfhjhu gzpg;ghsUf;F 
toq;fg;gl;l %yjd Kw;gz njhifahd &gh 30>000 ,id 2022 khu;r; 23 Mk; 
jpfjpapYk; jPu;f;fg;gltpy;iy. 
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(C) 2020 brk;gu; 30 Mk; jpfjpa 03/2020 vDk; ,yf;f mur epu;thf Rw;wwpf;ifapd; gpupT 03 
,w;F mika> mur cj;jpNahfj;ju;fSf;F toq;fg;gLk; tpN\l Kw;gzk; 2021 Mk; 
Mz;bw;Fs; KOikahf mwtplg;gl Ntz;Lk;. vd;whYk;> mt;thW mwtplg;gltpy;iy 
vd;gJld;> 157 cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J  2021 brk;gu; 30 Mk; jpfjpapYk; 
mwtplNtz;ba tpN\l Kw;gz kPjp 167>850 &gh MFk;.  

(v) 2004 xf;Nlhgu; 11 Mk; jpfjpa ,yf;fk; 118 vDk; tuT nryT Rw;wwpf;ifapd;gb> 
cj;jpNahfj;ju; xUtu; ,lkhw;wk; nra;ag;gl;l ,uz;L khjq;fSf;Fs; fld; epYitj; 
njhifia nrYj;jtpy;iy vd;why;> ,lkhw;wk; ngw;Wr;nrd;w jpizf;fsj;jpy; mtu; 
gzpahw;Wtij cWjp nra;J me;j jpizf;fsj;jpw;F vOj;J%yk; mwptpf;f Ntz;Lk;. 
%d;whtJ khjj;jpy; ,lkhw;wk; toq;fg;gl;l jpizf;fsj;jpdhy; khj fzf;Fr;RUf;fj;jpd; 
%yk; Fwpg;gpl;l fld; epYitj; njhifia mwtpLtjw;F eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; 
vd;gJld;> %d;W khjq;fspd; gpd;du; me;j fld; epYitj;njhifia fhl;lhjpUg;gjw;F 
nghWg;Gf;$w Ntz;Lk;. vdpDk; 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpf;F mikr;R kw;Wk; 
mjw;Fupj;jhd 54 epWtdq;fSld; njhlu;ghd 77.07 kpy;ypad; &gh fld; epYit 

njhlu;ghf jhgd tpjpf;Nfhitapd; xxiv mj;jpahaj;jpd; 1:6 kw;Wk; 1:7 Mfpa gpupTfspd; 
gpufhuk; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gpl;lthW  eltbf;if vLf;ftpy;iy. me;j fld; epYitapy; 59 
rjtPjj;jpw;F epfuhd 45.80 kpy;ypad; &ghtpw;fhd 788 fld; epYitfs; 5 tUlq;fSf;F 
Nkyhd gioa epYitfs; MFk;. kpFjpapy; 34 rjtPjj;jpw;F epfuhd 26.08 kpy;ypad; &gh 
fld; epYit 03 khjq;fis jhz;ba fld; epYitfs; MFk;. mjd;gb> nkhj;j fld; 
epYitapy; 93 rjtPjj;jpw;F epfuhd 71.88 kpy;ypad; &ghtpw;fhd fld; epYitfs;  
cj;jpNahfj;ju;fspd; ftdaPdk; fhuzkhf jPu;f;fg;glhj fld; epYitf;F js;sg;gl;Ls;sJ. 

(V) xNu nrytpd jiyg;gpy; cs;s epWtdq;fSf;F ,ilNa fldhsp kw;Wk; fld;epYitfs; 
,Uf;fKbahJ. vdpDk;> 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpf;F mwtplg;gl Ntz;ba 77.07 
kpy;ypad; &gh fld; epYitapy; 20 rjtPjj;jpw;F epfuhd 15.48 kpy;ypad; &gh fld; 
epYit mikr;rpw;Fupa itj;jparhiyfs; kw;Wk; Vida Rfhjhu epWtdq;fSf;F 
,lkhw;wk; ngw;w cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J mwtpl Ntz;ba fld; epYitfs; MFk;. 
NkYk;> cj;jpNahfj;ju; ,lkhw;wk; nra;ag;gl;l ,lj;ij fz;lwpa Kbahky; 6.53 kpy;ypad; 
&gh fld; epYit cl;gl 22.01 kpy;ypad; &gh fld; epYit> rPuhf;fy; mwpf;ifapy; 
cs;spLtjw;jw;fhd Nehf;fj;jpw;fhf jtwhf cs;spl;l epYit vd;w re;Njfk; 
fzf;fha;tpd; NghJ epuhfupf;f KbahJ. 

(I) gjtp ePf;fg;gl;l 208 cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpf;F 
mwtplg;glNtz;ba fld; epYit &gh kpy;ypad; 9.59 vd;gJld;> mjpy; 72 rjtPjj;jpw;F 
epfuhd 6.92 kpy;ypad; &gh fld; epYit 5 tUlq;fSf;F Nkw;gl;l epYitfs; MFk;.  
Nritia ntwpjhf;fpa 735 cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J mwtplg;glNtz;ba nkhj;j 
njhif 19.56 kpy;ypad; &gh fld; epYitapy; 380 cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J mwtplg;gl 
Ntz;ba 9.86 kpy;ypad; &gh mjhtJ 50 rjtPjkhd fld; epYitfs; 5 tUlq;fSf;F 
Nkyhd gioa epYitfs; MFk;. ,e;j epYitfs; xt;nthU Mz;Lk; njhlu;e;J 
mjpfupj;J tUfpd;w NghjpYk; mjid mwtpLtjw;F NghJkhd eltbf;iffs; 
vLf;fg;gltpy;iy. 

(x) Xa;Tngw;w 283 cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J mwtplg;gl Ntz;ba fld; epYit &gh 
kpy;ypad; 16.44 vd;gJld; mjpy; 11.47 kpy;ypad; &gh mjhtJ 70 rjtPjkhd fld; 
epYitfs; xU tUlj;jpw;F Nkyhd gioa epYitfs; MFk;. kuzpj;j 
cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J mwtpl Ntz;ba fld; epYit njhlu;ghf jhgd 

tpjpf;Nfhitapd; xxiv mj;jpahaj;jpd; 4.4 njhlf;fk; 4.6 tiuahd gpupTfspd; 
tpjpKiwfSf;F mika nraw;glhj fhuzj;jhy; 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpf;F 
mwtplg;gl Ntz;ba fld; njhif 6.57 kpy;ypad; &gh MFk;. mjpy; 19 
cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J mwtpl Ntz;ba nkhj;j njhif &gh 990>573 mjhtJ 15 
rjtPjkhd fld; epYitfs; 05 tUlq;fSf;F Nkyhd gioa epYitfs; MFk;. 

 

 

2.6 itg;G 
 

(m). nghJ itg;Gf; fzf;Ffs; 08 ,w;F 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpf;F fhzg;gl;l epYitfspd; 
nkhj;j njhif 1.610 kpy;ypad; &gh vd;gJld;> mjpy; 05 itg;Gf; fzf;Ffspy; jpiwNrup 

itg;Gf; fzf;F khjhe;j RUf;fk; (SA-30) kw;Wk; mikr;rpd; Gj;jf guhkupg;G fpisapd; 
gjpTfSf;F mika fhzg;gl;l epYitfSf;F ,ilNa &gh 631.001 tpj;jpahrk; 
fhzg;gl;lJ. Mdhy; tpj;jpahrj;jpw;fhd fhuzq;fs; ntspg;gLj;jg;gltpy;iy. 

(M) cyf tq;fpj; jpl;lnkhd;whd Muk;g Rfhjhu guhkupg;G mikg;Gfis tYg;gLj;Jk; jpl;lk; 
(1) ,d; %yk;  2020 brk;gu; khjj;jpy; kUj;Jt cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 
cupa nrytpd tplaj;jpw;F gw;W itf;fg;gl;L capupay; kUj;Jt nghwpapay; gpuptpw;F 
toq;fg;gl;l 6.50 kpy;ypad; &gh 2021 brk;gu; 31 jpfjpapYk; cupa nfhs;tdtpw;fhf 
nrytplg;glhky; nghJ itg;G fzf;fpy; Nrkpf;fg;gl;Ls;sJ. 

(,) fy;Kid (tlf;F) Mjhu itj;jparhiyapd; Rj;jpfupg;G Nritfis Nkw;nfhs;sg;gl;l 
epWtdnkhd;wpdhy; jkJ NritfSf;fhf nrYj;j Ntz;ba Copau; Nrkhyhg epjpak; 
kw;Wk; Copau; ek;gpf;if epjpia nrYj;jhjjd; fhuzj;jhy; 2020 Mk; Mz;L njhlf;fk; 
2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjp tiu xg;ge;jjhuuplk; ,Ue;J mwtplg;gl;l 6.32 kpy;ypad; &gh 
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Copau; Nrkhyhg epjpak; kw;Wk; Copau; ek;gpf;if epjpf;F mDg;ghky; nghJ itg;Gf; 
fzf;fpy; Nrkpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 
 
2.7  el;lk; kw;Wk; ,og;G  

(m) 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpf;F nkhj;j el;lk; kw;Wk; ,og;G &gh kpy;ypad; 86.24 vd;gJld;> 
me;j Mz;by; mwtplg;gl;l kw;Wk; Gj;jfj;jpypUe;J ntl;b ePf;fg;gl;l ngWkjpfs; KiwNa 
&gh 2.39 kw;Wk; &gh 709.894 kl;LNk. tUlj;jpDs; mwtpLjy; my;yJ Gj;jfj;jpypUe;J 
ntl;b ePf;fg;gl;l ngWkjpapy; nkhj;j el;lj;jpd; rjtPjkhf vLj;jhy; KiwNa 2.77 rjtPjk; 
kw;Wk; 0.82 rjtPjk; vd;w Fiwe;j mstpy; ,Ue;jJ. 

 
(M) 25 itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fspy; jpfjp Fwpg;gplhJ ntl;b ePf;fg;glhj el;lk; 

kw;Wk; ,og;Gfs; &gh kpy;ypad; 56.15 vd;gJld;> mjpy; 10.30 kpy;ypad; &gh 07 
Mz;LfSf;F NkyhfTk;> mwtpLtjw;Nfh my;yJ Gj;jfj;jpypUe;J ntl;b ePf;Ftjw;Nfh 
eltbf;if vLf;fhj kPjKs;s el;lk; kw;Wk; ,og;G &gh kpy;ypad; 26.98 ,y; 22.46 
kpy;ypad; &gh 05 Mz;LfSf;F NkyhfTk; epjp epiy mwpf;iffspy; njhlu;e;Jk; 
nfhz;Ltug;gl;Ls;sd. 

 
 
2.8  Kiwaw;w nfhLf;fy; thq;fy;fs; 

mikr;rpw;F epakpf;fg;gl;l mikr;rpy; md;iwa jpdk; gzpapy; cs;s Fwpg;gpl;l gjtpg; 
ngauplg;gl;l 78 epiwNtw;Wj;ju cj;jpNahfj;ju;fSf;F tpN\l nfhLg;gdTfs; toq;Ftjw;fhf 
2016 [_iy 12 Mk; jpfjp mikr;ruit mDkjp mspj;jJ. 
(m) Nkw;gb mDkjpia mbg;gilahff;nfhz;L> mikr;rpw;F ntspNa itj;jparhiyfs; 

kw;Wk; gpw Rfhjhu epWtdq;fspy; gzpGupAk; epiwNtw;Wj;ju cj;jpNahfj;ju;fSf;F ,e;j 
nfhLg;gdTfis toq;f KbahnjdpDk;> me;j mikr;ruit mDkjpf;F Kuzhf 2022 
ngg;utup 18 Mk; jpfjpapy; fzf;fha;tpw;fhf jfty;fs; toq;fpa 40 epWtdq;fs; kw;Wk; 
itj;jparhiyfspy; gzpahw;Wk; epiwNtw;Wj; ju cj;jpNahfj;ju;fSf;F 2016 Kjy; 2020 
tiuapyhd 04 tUl fhyj;jpDs; 20.41 kpy;ypad; &gh ,e;j tpN\l nfhLg;gdthd 
toq;fpAs;sJ. 

(M) Njrpa rk;gsq;fs; kw;Wk; gjtpazpfs; Mizf;FOtpdhy; Rfhjhu mikr;rpd; 

nrayhsUf;F mDg;gg;gl;l 2016 [_d; 04 Mk; jpfjpa NPC/4/13/CM-1 vDk; ,yf;f 
fbjj;jpy;> Rfhjhu mikr;rpdhy; gy;NtW Nrit tiffis jdpj;jdpahf guprPypj;J 
nfhLg;gdTfs; toq;Ftjw;F jPu;khdpf;fg;gl;l fhuzj;jhy;> nfhLg;gdTfs; toq;ff;$ba 
kw;Wk; toq;f Kbahj gpuptpdiu milahsk; fhzhky; nfhLg;gdTfs; 
toq;fg;gl;Ls;sik mtjhdpf;fg;gl;lJ. mf;fbjj;jpd; 04 tJ ge;jpapd; Clhf> mikr;rpd; 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F jw;NghJ toq;fg;gLk; midj;J nfhLg;gdTfs; njhlu;ghfTk; 
fLikahd kPsha;T Nkw;nfhz;L nfhLg;gdTfs; toq;Ftjw;fhf Gjpa Kiwiknahd;iw 
2017 [dtup 01 Mk; jpfjp njhlf;fk; eilKiwg;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vd mtjhdk; 
nrYj;jg;gl;lJ. ,Ug;gpDk; 2022 Vg;uy; 15 Mk; jpfjpapYk; mt;thW nra;ag;gltpy;iy. 

(,) mjd;gb> 2019 ngg;utup 12 Mk; jpfjp> kzpj;jpahynkhd;Wf;F toq;fg;gLk; ,e;j tpN\l 
nfhLg;gdT Gjpa rk;gs mstpw;F mika jpUj;jk; nra;tjw;Fk;> 2021 [_iy 12 Mk; 
jpfjp> khjnkhd;Wf;F toq;fKbAkhd &gh 10>000 vDk; mjpfgl;r nfhLg;gdT 
tiuaiwia ePf;fp  khjnkhd;Wf;F 80 kzpj;jpahyq;fs; tiu Nkyjpf Ntiy 
nra;tjw;fhd fhyj;ij mjpfupj;j fhuzkhf Kd;ida nfhLg;gdTld; xg;gpLk; NghJ 
mjpf nfhLg;gdT  toq;f Neupl;Ls;sJld;> cj;jpNahfj;ju; xUtupd; rhjhuz flikf;F 
Nkyjpfkhf mjpfgl;rkhf Nritapy; <LgLj;jg;gl;lhy; me;j cj;jpNahfj;jUf;F Kd;G 
ngw;w nfhLg;gdTld; xg;gpLk; NghJ 456 rjtPjk; njhlf;fk; 942 rjtPjk; tiuahd mjpf 
ngWkhdk; nfhz;l nfhLg;gdit ngw Kbe;jJ. 

 
(<) NkYk; mikr;rpw;F ntspNa itj;jparhiyfs; kw;Wk; gpw Rfhjhu epWtdq;fspy; 

gzpahw;Wk; epiwNtw;Wj;ju cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk; ,e;j mjpfupf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; 
toq;fg;gl;Ls;sJld;> 2022 ngg;utup 18 Mk; jpfjpf;F fzf;fha;tpw;fhf jfty;fis 
toq;fpAs;s 15 itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fspy; gzpahw;Wk; epiwNtw;Wj;ju 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F 2021 Mk; Mz;by; nrYj;jg;gl;bUe;j tpN\l nfhLg;gdTfspd; 
nkhj;jj;njhif &gh kpy;ypad; 6.27 MFk;. 
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3  nraw;ghl;L Ma;T  

3.1  nraw;jpwd;  

3.1.1 vjpu;ghu;f;fg;gLk; gad;fis (Outcome) ngwhik 

rpWePuf FUjp khw;W}l;ly; kw;Wk; rpWePuf khw;W mWit rpfpr;irf;fhd epiyaj;jpdhy; epiyahd 
nrhj;Jf;fis fzpdpkakhf;fp> GJg;gpj;J guhkupg;gjw;fhf 2014 Mk; Mz;by; &gh 250>000 ,w;F 
nfhs;tdT nra;ag;gl;l nkd;nghUSk;> fhry; tPjp kfspu; itj;jparhiyapdhy; fUTwhikf;fhd 
fhuzq;fs; fz;lwptjw;fhd fpspdpf;fpy; Nehahsu;fis gupNrhjpg;gjw;fhf 1.8 kpy;ypad; &gh 
nryT nra;J 2019 Mk; Mz;by; epWtg;gl;l nkd;nghUSk; 2022 Vg;uy; 30 jpfjpapYk; 
nraw;gLj;jg;glhky; ,Ue;jJ. 

 
3.1.2. jpl;lg;gzpfis epiwT nra;ahJ iftply; 

(m) fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiyapy; rj;jpu rpfpr;irf;$lj;ij cs;slf;fpa fz; thl;L 
fl;blk; mikg;gjw;fhd 1 tJ fl;lkhf &gh kpy;ypad; 44.01 ngWkjpapy; 2016 brk;gu; 03 

Mk; jpfjp gzpfs; epiwT nra;ag;gl;lJld;> mjd; II Mk; fl;lj;jpw;fhd xg;ge;j ngWkjp 
&gh kpy;ypad; 158.71 ngWkjpapy; 455 ehl;fSf;Fs; gzpfis epiwT nra;j Ntz;Lk; 
vDk; epge;jidAld; 2017 [_d; 01 Mk; jpfjp xg;ge;jfhuu; xUtUf;F toq;fp 2017 [_iy 
21 Mk; jpfjp gzpfis Muk;gpg;gjw;fhd Kw;gzkhf tupAld; Nru;j;J 34.29 kpy;ypad; 
&gh toq;fg;gl;lJ. 

(i) MdhYk; 2018 Mf];l; 30 Mk; jpfjp xg;ge;jjhuu; Ntiyj;jsj;ij iftpl;l 
fhuzj;jhy; 2018 brk;gu; 13 Mk; jpfjp mikr;rpdhy; xg;ge;jj;ij epWj;jpaJ   

(Terminate). 2018 Mf];l; 30 Mk; jpfjpad;W gzpfis epiwNtw;whky; vQ;rpa 
Kw;gzk; 26.67 kpy;ypad; &gh vd;gJld;> mjid mwtpLtjw;F Kw;gz gpizahf 
itf;fg;gl;l 29.82 kpy;ypad; &ghit mur clikahf;Ftjw;F 2018 brk;gu; 13 Mk; 
jpfjp fl;Lkhd ghJfhg;G epjpaj;jpw;F mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. MdhYk; 2022 ngg;utup 
07 Mk; jpfjpapYk; me;j njhifia mikr;rpw;F ngw;Wf;nfhs;s jtwpAs;sJ. 
 

(ii) mikr;rpdhy; xg;ge;jj;ij ,uj;Jr; nra;jikf;F vjpuhf xg;ge;jjhuu; Nky; khfhz 
tu;j;jf Nky; epjpkd;wpy; toq;F jhf;fy; nra;Js;sJld;> 2019 etk;gu; 05 Mk; jpfjp 
rl;lkh mjpgu; jpizf;fsj;jpdhy; nfhs;sy; tpjpKiwfs; kw;Wk; eilKiwfSf;F 
mika Gjpa xg;ge;jjhuu; xUtUld; vQ;rpAs;s  fl;Lkhdg; gzpfis epiwT 
nra;tjw;F tha;g;Gs;sjhf njuptpj;Js;sJ. ,Ug;gpDk; 2022 ngg;utup 07 Mk; 
jpfjpapYk; rl;lkh mjpgu; jpizf;fsj;jpd; gupe;Jiuf;F mika nraw;gl 

jtwpAs;sJ vd;gJld;> xg;ge;jjhuuplk; mstPLfs; vLj;J ,Wjp gpy; (Bill) 
jahupg;gjw;F eltbf;if vLf;ftpy;iy. 

 
 

(iii) 1 tJ fl;lj;jpd; fPo; 44.01 kpy;ypad; &gh epu;khzg; gzpfSk; II tJ fl;lj;jpd; fPo; 
21.29 kpy;ypad; &gh ,w;fhd fl;Lkhd gzpfSld; Ntiyj;jsj;ij iftpl;l 
fhuzj;jhy; fl;blj;jpd; ,uz;lhtJ kw;Wk; %d;whtJ khbfspd; nfhq;uPl; 
jsq;fspy; kw;Wk; rpyg;fSf;F Nghlg;gl;l ,Uk;Gf; fk;gpfs; JUg;gpbj;J Nrjkile;J 
fhzg;gl;lJld; kioePu; frpTk;; kw;Wk; gy;NtW tpyq;Ffs; cw;GFe;J fl;blk; 
Nrjkhf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

(iv) itj;jparhiyapy; jw;NghJ fhzg;gLk; ,ltrjp NghjpasT fhzg;glhj fhuzj;jhy; 
fz; fpspdpf; kw;Wk; Nehahsu; guhkupg;G Nritfis Nkw;nfhs;tjw;fhf 2016 brk;gu; 
03 Mk; jpfjp Ntiyfs; epiwT nra;ag;gl;l fPo; khbia jpUj;jq;fs; nra;J 
ghtpf;f KbAk; vd;wNghjpYk; 2022 ngg;utup 07 Mk; jpfjpapYk; mJ Fwpj;J 
mtjhdk; nrYj;jg;gltpy;iy. 

 
 

(v) jtwhd nryT tplaq;fspd; fPo; ,e;j epu;khzg;gzpf;fhd epjp xJf;fPL toq;fg;gl;l 
fhuzj;jhy; jpl;lj;jpw;fhf nryT nra;ag;gl;l 91>360>920 &gh mikr;rpd; 
epjpf;$w;Wfspy; eilKiway;yh nrhj;Jf;fspd; fPo;  fzf;F itf;fg;gltpy;iy. 

 
 
(M) &gh kpy;ypad; 27>207.72 kjpg;gPl;L nrytpy; mikr;rpd; epjp xJf;fPLfis toq;Ftjw;fhd 

,zf;fg;ghl;by; Muk;gpf;fg;gl;l 31 jpl;lq;fSf;fhf 2020 brk;gu; 31 Mk; jpfjp epytug;gb 
4>283.87 kpy;ypad; &gh nryT nra;ag;gl;l gpd;du; jpl;lq;fs; epiwT nra;ag;glhJ 
tplg;gl;Ls;sd. ,jpy; 04 jpl;lq;fSf;fhf nrytplg;gl;l nryTfs; Fwpj;j jfty;fs; cupa 
itj;jparhiyfspy; ,y;iy vd njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
(,) `k;ghe;Njhl;il nghJ itj;jparhiyapdhy; 2020 kw;Wk; 2021 Mk; Mz;Lfspy; 

xg;ge;jjhuu;fSld; nra;ag;gl;l xg;ge;jj;jpd; nkhj;j xg;ge;j ngWkjp &gh 7>408>054 ,y; 02 
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fl;Lkhd gzpfs; xg;ge;jjhuupdhy; ,ileLtpy; iftplg;gl;Ls;sJld;> 2021 [_iy khjk; 
tiu xg;ge;jjhuUf;F nrYj;jg;gl;l 1>500>987 &gh tPz; nrythFk;. 

 
 
3.1.3.  jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjpy;; jhkjk; 

mikr;rpdhy; 610.93 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; nray;gLj;j jpl;lkplg;gl;l 03 fl;Lkhd 
jpl;lq;fspd; gzpfs; 2020 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapYk; Muk;gpf;fg;gltpy;iy vd;gJld;> mikr;rpd; 
fPOs;s 08 itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fspd; 3>080.33 kjpg;gPl;L nrytpy; 09 jpl;lq;fs; 01 
tUlk; Kjy; 15 tUlq;fs; tiu eilKiwg;gLj;Jtjpy; jhkjk; Vw;gl;Ls;sJ. 

 
3.1.4  epjp xJf;fPL nra;Jk; Kd;Ndw;wk; ,y;yhj jpl;lq;fs; 

2020 brk;gu; 31 Mk; jpfjp epytug;gb NghJkhd epjp tpLtpf;fg;gl;l NghjpYk;  5>511.23 kpy;ypad; 
&gh kjpg;gPl;L nryT nfhz;l 05 jpl;lq;fspd; fl;Lkhdj;jpy; ve;j Kd;Ndw;wKk; Vw;gltpy;iy 
vd;gJld;> mJtiu nrytplg;gl;l nkhj;j nryT Rkhu; 932.74 kpy;ypad; &gh MFk;.  
 

3.2 cs;ehl;by; epjpaspf;fg;gl;l jpl;lq;fs;  
n`huz Mjhu itj;jparhiyapy; MW khb rj;jpu rpfpr;ir fl;blj;ij epu;khzpg;gjw;fhf 2015 
nrg;nlk;gu; 16 Mk; jpfjp ,yq;if mur nghwpapay; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; toq;fg;gl;l 1>333.04 
kpy;ypad; &gh Muk;g kjpg;gPl;il mbg;gilahf;nfhz;L tPlikg;G kw;Wk; epu;khz mikr;rpd; 
epiyahd njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpd; mq;fPfhuj;jpw;F cl;gl;L> tbtikj;J fl;Ljy; vDk; 
mbg;gilapy; 1>333.04 kpy;ypad; &gh tupAld; $ba xg;ge;j ngWkjpapy; 24 khjq;fSf;Fs; 
Ntiyfis epiwT nra;jy; Ntz;Lk; vd;w epge;jidAld; 2017 etk;gu; 27 Mk; jpfjp ,yq;if 
mur nghwpapay; $l;Lj;jhgdj;jpw;F toq;fg;gl;lJ.  
(m) xg;ge;jk; toq;Ftjw;fhd fbjj;jpd;gb 14 ehl;fSf;Fs; Ntiyfs; Muk;gpf;fg;gl Ntz;Lk;  

vd;wNghjpYk;> fl;Lkhd fhzpapy; fhzg;gl;l gpur;ridfspd; fhuzj;jhy; Ntiyfis 
Muk;gpf;f Kbahj epiy fhzg;gLtij mwpe;Jk; mjid nghUl;gLj;jhky; 2017 brk;gu; 
15 Mk; jpfjp Ntiyfis Muk;gpg;gjw;fhd Kw;gzkhf 221.14 kpy;ypad; &gh 
xg;ge;jjhuUf;F nrYj;jg;gl;Ls;sJld;> mur nfhs;sy; topfhl;ly;fs; Nfhitapd; 8:9:1 
topfhl;Ljypd; gb Kiwahd xg;ge;j cld;gbf;iffs; vJTk; nra;ag;gltpy;iy. Ntiy 
Muk;gpg;gjw;fhf Kw;gzk; nrYj;jg;gl;l ehspypUe;J 06 khjq;fSf;Fg; gpwF Ntiy 
Muk;gpf;fg;gl;lJ. 

(M) ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhf 2019 Mk; Mz;by; 19.065 kpy;ypad; &gh epjp xJf;fPL nra;ag;gl;l 
gpd;du; 2022 Mk; Mz;L tiu ve;j xJf;fPLfSk; nra;ag;gltpy;iy. fl;Lkhdj;jpy; 
jpUg;jpfukhd Kd;Ndw;wk; ,y;yhjjhy;> gzpfis Muk;gpg;gjw;fhd Kw;gzj;jpy; 4.82 
kpy;ypad; &ghit kl;LNk <Lnra;a Kbe;jJ vd;gJld;> 2022 [dtup 25 Mk; jpfjpapYk; 
gzpfs; epiwT nra;ag;gltpy;iy. 

(,) 2016 [_d; 15 Mk; jpfjp ,yq;if mur nghwpapayhsu; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 2>465.99 
kpy;ypad; &gh jpUj;jg;gl;l nrytpd kjpg;gPL rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJld;> me;j Nkyjpf 
kjpg;gPl;Lf;fhf Nfhug;gl;l jfty;fs; ,yq;if mur nghwpapayhsu; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 
toq;fg;glhj fhuzj;jhy; mq;fPfupf;fg;gl;l kjpg;gPl;Lf;F mika Nkw;nfhs;sf;$ba 
gzpfis epiwT nra;tjw;F jPu;khdpf;fg;gl;l NghjpYk; 2022 khu;r; 31 Mk; jpfjpapYk; 
mjd;gb nraw;gLj;jg;gltpy;iy. 

 
3.3 ntspehl;L cjtpj;jpl;lq;fs; 

Enras Nonus jpl;lj;jpd; Clhf `k;ghe;Njhl;il khtl;l nghJ itj;jparhiy mikf;fg;gl;L 2019 
brk;gu; khjj;jpy; nraw;ghl;L eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;ld. 
 (m) itj;jparhiyapd; ,urhadf; fopTfis mfw;Wtjw;fhf Kiwahd mikg;Gfs; vJTk; 

Vw;gLj;jg;gltpy;iy vd;gJld;> itj;jparhiyapd; Ma;T$lk;> ,uj;j tq;fp> gpNuj miw 
kw;Wk; ryit miw Mfpatw;wpypUe;J mfw;wg;gLk; cf;ff;$ba kw;Wk; cf;fhj ,urhad 
fopTfs;  Rj;jpfupf;fg;glhky; Kiwapd;wp itj;jparhiyf;F mUfpy; cs;s rJg;G 
epyj;jpw;F nfhl;lg;gl;lik mtjhdpf;fg;gl;lJ. mj;Jld; foptfw;wy; mikg;gpD}lhf 
ntspNaw;wg;gLk; ePiu fhy;thapy; nrYj;jg;gLtij mtjhdpf;fg;gl;lJld;> me;j ePu; 
Rw;Wr;R+oYf;F tpLtjw;F nghUj;jkhd kl;lj;jpy; cs;sjhf vd;gij cWjp nra;tjw;fhf 
Ma;T$l khjpup Ma;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. 

(M) itj;jparhiyf;F toq;fg;gl;bUe;j ngWkjp ntspg;gLj;jg;glhj 13 cgfuzq;fs; kw;Wk; 
,ae;jpuq;fs; Ma;T$lj;jpd; mikg;gpw;Nfw;g ,y;yhjjhy; ePz;l fhykhf 
gad;gLj;jg;glhky; nraypoe;J fhzg;gl;ljhy; me;j cgfuzq;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;F kw;Wk; epWTtjw;F nryT nra;j epjp nghUshjhukw;w nrytPdkhf 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

(,) jdpahu; epWtdk; xd;wpdhy; itj;jparhiyapd; jP ghJfhg;G mikg;G xd;iw epWtp 2017 
etk;gu; 01 Mk; jpfjp itj;jparhiyf;F ifaspj;jpUe;jJld;> me;j mikg;gpd; cj;juthj 
fhyk; 2018 etk;gu; 01 Mk; jpfjpAld; epiwtile;jpUe;jJ. ,Ug;gpDk; Gjpa 
itj;jparhiyapd; nraw;ghLfs; 2019 brk;gu; khjk; Muk;gpf;fg;gl;ljhy; jP ghJfhg;G 
mikg;ig gad;gLj;jg;gLj;Jtjw;F Kd;Ng mjd; cj;juthj fhyk; fhyhtjpahdJ. 2020 
[_iy 17 Mk; jpfjp Kjy; 2021 [_iy 18 Mk; jpfjp tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F jP 
ghJfhg;G mikg;gpd; Nrit kw;Wk; guhkupg;gpw;fhf rk;ge;jg;gl;l epWtdj;Jld; xU 
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tUlj;jpy; 03 Nrit jtizfs; Nkw;nfhs;tjw;fhd epge;jidapd; fPo; 332>500 
&ghtpw;fhd xg;ge;jk; nra;ag;gl;l NghjpYk;> xg;ge;j epge;jidfspd; gpufhuk; 
nraw;gltpy;iy vd;gJld;> 2021 Vg;uy; 05 Mk; jpfjp tiu xNunahU Nrit kl;LNk 
nra;Js;sJ. 

(<) 2021 Nk khjk; 05 jpfjpapYk; itj;jparhiyapd; 09 epWty; mikg;GfSf;fhd 
tpepNahfj;ju;fSld; tUlhe;j Nritfs; kw;Wk; guhkupg;G xg;ge;jq;fs; nra;ag;gltpy;iy. 
,jd; tpisthf> rpy mikg;Gfs; ghjpg;gile;j fhuzj;jhy; mtw;iw jpwdhf ghtpf;f 
Kbahky; gadpd;wp ,Ue;jJ. 

 
 
3.4 nfhs;tdTfs;  

(m) mikr;rpd; cj;jpNahfj;ju;fSf;F “b \u;l;” (T SHIRT) nfhs;tdT nra;tjw;fhf Muk;gpf;fg;gl;l 
nfhs;;tdit mq;fPfupf;f KbahJ vd 2020 [dtup 08 Mk; jpfjp eilngw;w mikr;rpd; 
nfhs;sy; FO jPu;khdpj;j fhuzj;jhy; me;j nfhs;tdit iftpl;L Nfhtpl; 19 mtru rpfpr;ir 
Mrpa mgptpUj;jp tq;fp jpl;l epjpaj;jpypUe;J 3>348 b \u;Lfs; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 2020 
[_iy 14 Mk; jpfjp 2>243.160 &gh nrytpl;Ls;sJ. 3>300 b \u;Lfs; mikr;rpd; Copau;fSf;F 
gfpu;e;jspg;gjw;fhf toq;fg;gl;bUe;jJld; mjpy; nkhj;j nryT 266>660 &ghtpw;fhd 398 b 
\u;Lfs; cupa cj;jpNahfj;ju;fSf;F toq;fpajw;fhd vOj;J%y rhd;Wfs; fzf;fha;tpw;F 
rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. mikr;rpy; 138 rhujpfs; ,Ue;jNghjpYk; mjpy; 57 NgUf;F khj;jpuNk 76>380 
nkhj;j nrytpy; 114 b \u;l;Lfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

(M) fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiyapd; Nfjpl;lu; Ma;T$lj;jpw;fhd Fsp&l;Lk; Kiwik kw;Wk; 
kUj;Jt vupthA mikg;ig toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; njhlu;ghd xg;ge;jk;> 63 ehl;fspy; 
gzpia epiwT nra;jypd; mbg;gilapy; 5.11 kpy;ypad; &ghtpw;fhd xg;ge;j ngWkjpapy; 2020 
nrg;lk;gu; 16 Mk; jpfjp xg;ge;jjhuu; xUtUf;F toq;fg;gl;lJ. 

 

(i) Xg;ge;jjhuu; 1987  ,yf;fk; 03 vDk; nghJ xg;ge;j cld;gbf;if rl;lj;jpd; 6(i)(m) cg 
gpuptpw;F mika> nghJ xg;ge;j gjpthsuplk; gjpT nra;ag;gltpy;iy vd;gJld;> nlz;lu; 
toq;fg;gl;l gpd;du; 60 ehl;fSf;Fs; xg;ge;j cld;gbf;if gjpT nra;ag;glTk; ,y;iy. 
 

(ii) 3.02 kpy;ypad; &gh nrytpdk; nfhz;l 04 Ntiy tplaq;fSf;fhd tpiyfspd; 
gFg;gha;Tfs; kw;Wk; 04 Ntiy tplaq;fSf;Fkhd njhopy;El;g tpguf; Fwpg;Gfis cWjp 
nra;tjw;fhf jahupf;fg;gl;l mwpf;if fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;gltpy;iy vd;gjhy; 
,e;j 04 Ntiy tplaq;fSf;fhd kjpg;gPL nra;ag;gl;l xU myfpw;fhd tpiy 
njhlu;ghfNth my;yJ fl;Lkhdj;jpd; rupahd jd;ik njhlu;ghfNth cWjpg;gLj;j 
Kbatpy;iy. 

 

(iii) me;j 04 Ntiy tplaq;fspd; fPohd njhopy;El;g tpguf;Fwpg;Gfspd;gb epWTtjw;F 
xg;Gf;nfhs;sg;gl;l tiffSf;F khwhf gy;NtW tiff;Fupa ghfq;fis 
itj;jparhiyapd; ,zf;fg;ghbd;wp my;yJ mDkjpapd;wp nghUj;jg;gl;Ls;sJ. mjDld; 
njhlu;ghd nfhLg;gdTfis nrYj;Jtjw;F Kd; ,J njhlu;ghf itj;jparhiy 
mjpfhupfspdhy; mikr;rpd; MNyhridfs; Nfhug;gl;lNghjpYk; mJ njhlu;ghf Mokhf 
Muha;e;J ghu;f;fhky; 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjp itj;jparhiy gpuhe;jpa nfhs;sy; 
FOtpy; gpur;ridia Kd;itj;J jPu;Tfis ngw;Wf;nfhs;SkhW mwptpj;Js;sJ. 

 
 
(,) fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiyapy; vd;[pNahfpuhk; (Angiogram) miw nfj;jpl;lu; 

Ma;T$lkhf juKau;j;Jtjw;fhd xg;ge;jk;> 63 ehl;fSf;Fs; Ntiyfis epiwT nra;tjw;fhd 
mbg;gilapy; 7>897>480 &ghtpw;fhd xg;ge;j ngWkjpapy; 2020 Mf];l; 24 Mk; jpfjp xg;ge;jjhuu; 
xUtUf;F xg;ge;jk; toq;fg;gl;lJ.  

(i) xg;ge;jjhuu; 1987 ,yf;fk; 03 vDk; nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 6(i)(m) cg gpuptpw;F mika> 
nghJ xg;ge;j gjpthsuplk; gjpT nra;ag;gltpy;iy vd;gJld;> nlz;lu; toq;fg;gl;l gpd;du; 
60 ehl;fSf;Fs; xg;ge;j cld;gbf;if gjpT nra;ag;glTk; ,y;iy. 
 

(ii) 2017 Nk 25 Mk; jpfjp fl;Lkhd gzpfs; epiwTw;w Gjpa fpspdpf; fl;blj;jpd; ehd;fhtJ 
khbapy; 2.21 kpy;ypad; &gh nrytpy; epWtg;gl;l <aj; jfLfs; nfhz;l 02 fjTfs; 
kw;Wk; 02 [d;dy;fis mfw;wp itj;jparhiy tshfj;jpypUe;J ntspnaw;Wtjw;fhd 
nghwpapay; kjpg;gPl;by; vjpu;kiw ngWkjpahf &gh 400>000 ,id cs;slf;fg;gl;bUe;j 
NghjpYk; mJ njhlu;ghd tpiy gFg;gha;T fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. 
NkYk; me;j fjTfs; kw;Wk; [d;dy;fis mfw;Wtjw;F kjpg;gPLfs; jahupf;fg;gl;l 
Nehf;fk; cWjp nra;ag;gltpy;iy. ,e;j Ntiy tplaj;jpw;fhf &gh 400>000 ,id nryT 
kjpg;gPl;by; cs;thq;fg;gl;bUe;j NghjpYk; tpiykD Mtzq;fspy; me;j tpiy vjpu;kiw 
ngWkjp vd;Nwh my;yJ me;j njhif nra;ag;gl;l NtiyfSf;fhf nrYj;Jk; 
njhifapypUe;J fopf;fg;gLk; vd;Nwh jfty;fs; cs;thq;;fg;gltpy;iy. 
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(iii) 2020 brk;gu; 23 Mk; jpfjpapy; 8.67 kpy;ypad; &gh kjpg;gpy; gzpfs; epiwtile;j 
epiyapy; 2021 Nk 30 Mk; jpfjp mjpy; 4 kpy;ypad; &gh gFjpf; nfhLg;gdthf 

nrYj;jg;gl;lJ.  MdhYk; ,Wjp gpy; (Bill) ,id jPu;g;gJ njhlu;ghf Vw;gl;Ls;s 
gpur;ridfs; Fwpj;J MNyhrid ngWtjw;F mikr;rpw;F mDg;gg;gl;bUe;j NghjpYk; 
mjid cupa Kiwapy; ifahsg;gl;L rupahd MNyhridfs; toq;fg;gltpy;iy. mjw;F 
khwhf mikr;rpd; epu;thf cj;jpNahfj;ju; (fl;blq;fs;) ,dhy; xg;ge;jjhuUf;F 5>000 &gh 
nrYj;jp <aj; jfLfs; nfhz;l 02 fjTfs; kw;Wk; 02 [d;dy;fis xg;ge;jjhuUf;F 
vLj;Jr; nry;YkhW gupe;Jiu nra;ag;gl;Ls;sJ. ,jd;gb Ntz;Lnkd;Nw my;yJ 
myl;rpak; fhuzkhf 2017 Mk; Mz;by; epWtg;gl;l Mdhy; gad;gLj;jg;glhj &gh 
2>214>000 nrytplg;gl;l 02 fjTfs; kw;Wk; 02 [d;dy;fis mfw;wp vLj;Jr; nry;tjw;F 
5>000 &gh xg;ge;jjhuUf;F nrYj;Jtjw;F eltbf;if vLj;Js;sJ. 

 

(iv) nrytpd kjpg;gPl;by; cs;thq;fg;gl;l &gh 1>350>000 ,w;fhd ,uz;L Ntiy 
tplaq;fSf;fhd tpiy gFg;gha;Tfs; fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. 

 
 

(<) fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiyapy; gpuhe;jpa nfhs;sy; FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 36.525 
kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nryT nfhz;l  07 nfhs;tdTfs; njhlu;ghf murhq;f nfhs;sy; 
topfhl;ly;fspd; 4.2.2 kw;Wk; 4.2.3 topfhl;ly;fspd;gb> nfhs;tdT fhy ml;ltizfs; 
jahupf;fg;gltpy;iy vd;gJld; 2.12 topfhl;ly;fspd;gb nfhs;sy; kw;Wk; njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; 
FOf;fspd; cWg;gpdu;fspdhy; nfsut gy gupkhz rhd;wpjo; vOjp ifnaOj;jplg;gltpy;iy. 
NkYk;> 2.11.2 topfhl;ly;fspd;gb gjpT nra;Ak; Nehf;fj;jpw;fhf FO nrayhsupdhy; 
cWg;gpdu;fspd; tuT gjpNtL guhkupf;fg;gltpy;iy. 

 
(c) nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; mjpfhupfspdhy; 2020 Mz;bDs; ,uz;L 

re;ju;g;gq;fspy; mtru Njitfshf fUjp re;ij tpiy Kiwia gpd;gw;wp nkhj;j njhif 

2>214>000 &gh nryT nra;J xU myF 2.050 &gh tPjk; N 95 Kff;ftrq;fs; 1>080 ,id 
nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ.  

(i) kUj;Jt tpepNahfg; gpuptpdhy; itj;jparhiyfSf;F NghJkhd msT N 95 
Kff;ftrq;fs; toq;fpapUe;j NghjpYk; ,e;j nfhs;tdT nra;ag;gl;Ls;sJ. 
 

(ii) KjyhtJ re;ju;g;gj;jpy; fl;lis gpwg;gpf;fg;gl;l 80 Kff;ftrq;fs; 05 khjq;fs; jhkjkhf 
ngwg;gl;Ls;sJld;> me;j jhkjj;ij nghUl;gLj;jhky;> Njitapy;yhky; ,uz;lhtJ 

re;ju;g;gj;jpYk; N 95 Kff;ftrq;fs; 1>000 ,id mNj tpepNahfj;juplkpUe;J nfhs;tdT 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 

(iii) KjyhtJ nfhs;tdtpw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l 04 tpiykDf;fspy; xU tpiykD Nghypahd 
tpiykD vd;gJ cWjpg;gLj;jg;gl;lJ. 

 

(iv) ,uz;lhtJ re;ju;g;gj;jpy; 06 epWtdq;fspy; ,Ue;J njhiyefy; %yk; tpiyfs; 
Nfhug;gl;ljhf Fwpg;Gfs; ,Ue;jd. MdhYk; mjid ep&gpg;gjw;fhd rhd;Wfs; 
fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. 

 

(v) ngwg;gl;l tpiyfs; njhlu;ghd Nkw;Nfhs;fspy; cupa epWtdq;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 
mjpfhupfspdhy; ifnahg;gkplg;gltpy;iy vd;gJld;> tpiyfisg; gw;wp tprhupj;j 06 
epWtdq;fspy; 02 epWtdq;fs; itj;jparhiyapd; rj;jpu rpfpr;ir Efu;Tg; nghUl;fSf;fhf 
gjpT nra;ag;gl;l tpepNahfj;ju;fshf ,y;iy. kw;WnkhU tpepNahfj;ju; Kff;ftrq;fis 
tpepNahfpf;Fk; tpepNahfj;ju; my;y. mjd;gb KjyhtJ kw;Wk; ,uz;lhtJ 
nfhs;tdTfspd; NghJ tpiy tprhuizfisr; rku;g;gpj;jy; kw;Wk; Nkw;Nfhs;fisg; 
ngWjy; Nghd;wtw;wpy; ntspg;gilj; jd;ikiag; NgZtjpy; itj;jparhiy jtwpaJ.  

 

(vi) 2007 kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jt rhjdq;fs; nfhs;Kjy; topfhl;ly; Nfhitapd; 6.6.2 
topfhl;ly;fspd;gb> mtru nfhs;Kjy;fspd; NghJ mur epWtdq;fSf;F mDg;gg;gl  
Ntz;Lk; vd;whYk;> mur kUe;jhf;fy; $l;Lj;jhgdj;jpy; tpiyfs; tprhupf;fg;glhj 

fhuzj;jhy; me;j re;ju;g;gj;jpy; N 95 Kff;ftrnkhd;W &gh 475 tPjk; thq;ff;$ba 
tha;g;ig jtwtpl;Ls;sJld;> mjd; tpisthf xU Kff;ftrk; &gh 1>575 tPjk; 1>080 
Kff;ftrq;fSf;fhf &gh 1>701>000 ,id $Ljyhf nrYj;jg;gl;lJ. 

 

(vii) ,uz;L re;ju;g;gq;fspYk; nfhs;tdT nra;ag;gl;l Kff;ftrq;fs; cupa juj;jpy; cs;sjhf 
mijg; gw;wpa mwpTk; GupjYk; cs;s nghWg;Gs;s mjpfhupapdhy; rhd;wspf;fg;gl;L 
Vw;Wf;nfhs;sg;gltpy;iy. 
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(C) 2021 Mk; Mz;by; nfhOk;G Njrpa itj;jparhiyapy;  Path lab ,w;fhf Njrpa Nghl;bAldhd 

tpiykDf;fs; N;fhuy; Kiwikia gpd;gw;wp Fully Automated Biochemistry Analyzer  cgfuzq;fs; 
03 ,id 22.2 kpy;ypad; &gh nfhs;tdT nra;J mjpy; ,uz;L cgfuzq;fSf;fhf 15 kpy;ypad; 
&gh nrYj;jg;gl;Ls;sJ. 

(i) mur nfhs;Kjy; topfhl;ly; Nfhitapd; 4.2.2 topfhl;ly;fspd;gb> ,e;j 
nfhs;KjYf;fhd nfhs;Kjy; ml;ltiz vJTk; jahupf;fg;glhjjhy;> mur nfhs;Kjy; 
topfhl;ly; Nfhitapd; 4.2.3 gpuptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpjpKiwf;F Kuzhf 
nfhs;tdtpw;fhf 38 thuq;fSf;F Nkw;gl;l fhyk; vLj;Js;sJ. mj;Jld;> Nfs;tp 
Mtzk; kw;Wk; tpiykD ghJfhg;Gfspd; nry;YgbahFk; fhyk; 2021 ngg;utup 28 cld; 
fhyhtjpahfptpl;lhYk; mjd; nry;YgbahFk; fhyj;ij ePbg;G nra;tjw;F ve;j 
eltbf;ifAk; vLf;ftpy;iy. 
 

(ii) ,e;j nfhs;tdtpd; nra;jpj;jhs; tpsk;guj;jpd;gb> tpiykDf;fs; jpwj;jy; 2020 xf;Nlhgu; 
06 Mk; jpfjp jpwg;gl Ntz;Lk; vd;wNghjpYk;> mjw;F 10 ehl;fspd; gpd;du; mjhtJ 
2020 xf;Nlhgu; 16 Mk; jpfjp tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;ld. tpiykDf;fs; jpwg;gjpy; 
jhkjj;jpw;fhd fhuzq;fs; cWjpg;gLj;jg;gltpy;iy. 

 

(iii) mur nfhs;Kjy; topfhl;ly; Nfhitapd; 2.12> 6.3.6 kw;Wk; 2.14.1 topfhl;ly;fspd;gb 
nfhs;Kjypd; Muk;g Ntiyfs; nra;ag;gltpy;iy. 

 

(iv) ,e;j cgfuzj;jpd; jpdrup jpwd; Nrhjidfs; 12>000 MFk;. 03 cgfuzq;fis 

nfhs;tdT nra;tjw;F Kd; ,e;j Ma;T$lj;jpy; fhzg;gl;l 08  Biochemistry Analyzer  
,id gad;gLj;jp 2019> 2020 kw;Wk; 2021 Mfpa Mz;Lfspy; ruhrupahf Rkhu; 7>871 
Nrhjidfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. nfhs;tdT nra;j cgfuzq;fSf;Fj; jahupf;fg;gl;l 
tpguf;Fwpg;Gfspy; Nru;f;fg;gl;l 101 tifahd Nrhjidfspy;> fle;j 03 Mz;Lfspy; 
,Uf;Fk; cgfuzq;fisg; gad;gLj;jp nra;af;$ba 63 tifahd Nrhjidfs; 
nra;ag;gltpy;iy vd;gJld;> 22 tifahd Nrhjidfspd; ruhrup jpdrup vz;zpf;if 100 
,w;Fk; Fiwthf ,Ue;jJ. vt;thwhapDk; ,e;j ruhrup jpdrup Nrhjid jpwidj; 
jhz;b ehnshd;Wf;F 12>000 Nrhjidfisr; nra;af;$ba 03 Gjpa cgfuzq;fis 
thq;Ftjw;fhd mtrpaj;ij milahsk; fhz;gJ njhlu;ghd Vw;Wf;nfhs;sf;$ba 
vOj;JG+u;t Mjhuq;fs; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. 

 
(v) capupay; kUj;Jt nghwpapay; Nritg; gpupT ,e;j cgfuzj;jpw;fhf epiyahd 

njhopy;El;g tpguf;Fwpg;Gfisj; jahupj;J 2020 khu;r; 02 Mk; jpfjp me;j gpuptpd; 
,izaj;jsj;jpy; ntspaplg;gl;l NghjpYk; me;j mq;fPfupf;fg;gl;l epiyahd 
njhopy;El;g tpguf;Fwpg;Gfisg; gad;gLj;jg;gltpy;iy. mjw;F gjpyhf jahupf;fg;gl;l 
njhopy;El;g tpguf; Fwpg;gpw;F capupay; kUj;Jt nghwpapay; Nritg; gpuptpd; mq;fPfhuk; 
ngwg;gltpy;iy. NkYk;>  epiyahd njhopy;El;g tpguf;Fwpg;Gfspy; cs;s 05 Kf;fpa 

msT Nfhy;fs; (Critical Criteria) Gjpa tpguf;Fwpg;Gfspy; cs;thq;fg;gltpy;iy.   

 
(vi) 05 tpiykDjhupfspdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l 02 cgfuzq;fspd; tpguf;Fwpg;Gfs; Njitahd 

tpguf;Fwpg;GfSld; nghUe;jhjjhy;> tpiy xg;gPL nra;ahky; epuhfupj;J vQ;rpa 
xNunahU tpiykDjhup gjpyspj;j tpiykDjhupahf Nju;e;njLf;fg;gl;Ls;shu;. Mdhy; 
me;j Nju;e;njLf;fg;gl;l tpiykDjhupapdhy; rku;g;gpj;Js;s tpguf;Fwpg;Gfspy; 03 

Kf;fpakhd msTNfhy;fs; (Critical Criteria) Njitahd tpguf;Fwpg;GfSf;F Kuzhf 
,Ue;jJ. mjidg; nghUl;gLj;jhJ mJ njhlu;ghf tpsf;fkspf;fhky; njhopy;El;g 
kjpg;gPl;Lf;FO jkJ gupe;Jiuia rku;g;gpj;Js;sJld;> mjd; mbg;gilapy; nfhs;sy; 
FO me;j tpiykDjhupaplkpUe;J 02 cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd 
gupe;Jiuia toq;fpapUe;jJ. 

 
(vii) cw;gj;jpapd; %yj;ijAk; cw;gj;jpj; jpfjpiaAk; cWjpg;gLj;Jk; rhd;wpjio (Original 

Euipment Manufacturer (OEM) and the date of manufacture Certificate)   ngWtJ xU Kf;fpa 

msTNfhyhf (Critical Criteria) ,Ue;jhYk;> nfhs;tdT nra;ag;gl;l 02 

cgfuzq;fSf;Fk; me;j rhd;wpjo; ngwg;glhjjhy; me;j 02 cgfuzq;fSk; Brand New 
juj;ijf; nfhz;l cgfuzq;fsh vd;gij fzf;fha;tpd; NghJ cWjpg;gLj;j 
Kbatpy;iy. 

 
(viii) ,yq;if Rq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;l nghUl;fis tpLtpg;gjw;fhd rhd;wpjopd; gpufhuk;> 

nfhs;tdT nra;ag;gl;l nryT 48.69 kpy;ypad; &gh vd;wNghjpYk;> 02 cgfuzq;fs; 15 
kpy;ypad; &gh vDk; Fiwe;j tpiyapy; nfhs;tdT nra;ag;gl;Ls;sJ. vdpDk; 
cgfuzq;fspdhy; nra;ag;gLk; NrhjidfSf;F Njitahd tpidg; nghUl;fspd; 

(reagent) fpilf;Fk; jd;ik kw;Wk; tpiyfs; njhlu;ghf kjpg;gPLfs; nra;ag;gltpy;iy 
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vd;gJld;> ,J Fwpj;J tpepNahfj;jUld; ve;j cld;ghLk; vl;lg;gltpy;iy. ,jd; 

fhuzkhf cgfuzq;fis Fiwe;j tpiyf;F toq;fp reagent ,d; tpiyfs; 
tpepNahfj;jupd; tpUg;gg;gb epu;zak; nra;a ,lkspf;fg;gl;lJ. 

 
(ix)  capupay; kUj;Jt nghwpapay; Nritg; gpuptpdhy; jahupf;fg;gl;l juepiy tpguf; 

Fwpg;Gfspy; cs;slf;Fk; tpjj;jpy;> A+dpl; xU jpwe;j mikg;ghf ,Uf;f Ntz;Lk; 

vd;gJld;> ve;jnthU nghJthd juj;jpd; reagent ,id ghtpj;J Jy;ypakhd Nrhjid 

KbTfis cUthf;f Ntz;Lk; (The unit shall be an open system and shall produce accurate 

test result using any reasonably good quality reagent) vDk; jPu;f;fkhd tpguf;Fwpg;GfSf;F 
Kuzhf ,e;j nfhs;tdtpw;fhd njhopy;El;g tpguf;Fwpg;G jahupf;fg;gl;Ls;sd.  
tpz;zg;gjhup tpUg;gg;gb jpwe;j Kiwf;Fg; gjpyhf %ba KiwAld; 02 cgfuzq;fs; 
toq;fpAs;shu;. ,jd; tpisthf cgfuzq;fSf;Fj; Njitahd tpidg;nghUl;fis 
Nghl;bAldhd tpiykDf;Nfhuypd; fPo; ngWtjw;fhd tha;g;G ,of;fg;gl;lJ. ,t;tif 

cgfuzq;fSf;F tpepNahfj;ju; gad;gLj;Jk; reagent,  Efu;Tg; nghUl;fs; kw;Wk; 

mstPl;Lj;jpl;lk; (Reagent, Consumable, Calibrator) njhlu;ghf 2019 nrg;lk;gu; 17 Mk; 
jpfjpad;W toq;fg;gl;l xU myfpw;fhd tpiy kw;Wk; 2020 nrg;lk;gu; 29 Mk; jpfjp 
rku;g;gpf;fg;gl;l myfpw;fhd tpiyfs; Mfpatw;iw fUj;jpy; nfhz;L 87 tifahd 

reagent ,w;fhf &gh 2>558 ,Ue;J &gh 52>025 MfTk;> 9 tif Efu;Tg; nghUl;fSf;F 
&gh 1>821 ,Ue;J &gh 4>335 MfTk; kw;Wk; 19 msTj;jpl;l tiffSf;F &gh 3>468 
,Ue;J &gh 10>838 MfTk; 14 rjtPjj;jhy; tpiyfs; cau;j;jg;gl;Ls;sJ vd;gJ cWjp 
nra;ag;gl;lJ. 
 

(x) capupay; kUj;Jt nghwpapay; Nritg; gpuptpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;El;g tpguf; 

Fwpg;Gfspd;gb> kjpg;gPl;L NrhjidfSf;F (Evaluation Test) Njitahd tpidg; 

nghUl;fs; kw;Wk; gpw Efu;Tg; nghUl;fis (startup kit) toq;f Ntz;Lk; vd;whYk;> 
itj;jparhiyapdhy; jahupf;fg;gl;l njhopy;El;g tpguf; Fwpg;Gfspy; me;j 
tpguf;Fwpg;Gfs; Fwpg;gplg;gpltpy;iy vd;gjhy; kjpg;gPl;L NrhjidfSf;F NghJkhd 
msT tpidg; nghUl;fs; kw;Wk; gpw nghUl;fs; tpepNahfj;jupdhy; toq;fg;gltpy;iy. 
,jd; fhuzkhf Ma;T$lj;jpy; jw;NghJ gad;gLj;jg;gLk; gioa cgfuzq;fSf;fhf 

nfhs;tdT nra;ag;gl;l reagent TPRO, ALB, LDH  kw;Wk; BU Nghd;w Nrhjid 
tiffspd; kjpg;gPl;L NrhjidfSf;F gad;gLj;jg;gl;ld. 

 

(xi) Njitahd tpguf;Fwpg;GfSf;F gjpyspf;Fk; tpjkhf> Nfs;tp Mtzj;jpy; “Limited 

channels will be opened on customer request” vd;W Fwpg;gplg;gl;Ls;s NghjpYk;> mjid  

jtwhd tpjj;jpy; “15 channels can be opened on request” vd tpiykD kjpg;gPl;L 

Mtzj;jpy; Fwpg;gpl;L tpiykD kjpg;gPL nra;Js;sJ. toq;fg;gl;l 02 cgfuzq;fspYk; 

jpwf;ff;$ba Nrhjid tiffs; mjhtJ channels msT vt;tsT vd;gJ 2022 [dtup 

31 Mk; jpfjpapYk; fz;lwpag;gltpy;iy vd;gJld;> mjw;fika Reagent ,w;fhd 
Nghl;bAldhd Fiwe;j tpiy ngWtjw;F itj;jparhiyapdhy; eltbf;if 
vLf;fg;gltpy;iy. 

 

(xii) ,JNghd;w njhopy;El;g uPjpahf rpf;fyhd cgfuzq;fs; Nfhug;gl;l njhopy;El;g 
tpguf;Fwpg;GfSf;F ,zq;f toq;fg;gl;Ls;sjh vd;gij mjDld; njhlu;Gila 
epGzj;Jtk; nfhz;l capupay; kUj;Jt nghwpayhsu; xUtupdhy; rupghu;j;J 
Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;wNghjpYk;> mjw;F gjpyhf Nehapay; Jiwf;F nghWg;ghd 
epGzupdhy; jpfjp Fwpg;gplhJ tpiyg;gl;baypy; ifnahg;gkpl;L me;j cgfuzk; 
nghWg;Ngw;fg;gl;lJ. jpfjp Fwpg;gplhky; ngwg;gl;ljhy; tpiyg;gl;bay; jpfjpapyh my;yJ 
gpd;du; xU jpdj;jpyh cgfuzq;fs; ngwg;gl;ld vd;gij cWjpg;gLj;j Kbatpy;iy. 
,jdhy; xg;ge;j tpjpKiwfspd;gb jhkjf;fl;lzk; mwtpl Ntz;ba mtrpak; cs;sjh 
vd;gijf; fz;lwpa Kbatpy;iy. 

 
 

(xiii) cguzq;fs; ntw;wpfukhf epWtg;gl;lij rk;ge;jg;gl;l tpepNahfj;ju; kl;LNk 2021 
nrg;lk;gu; 03 Mk; jpfjp cWjpg;gLj;jg;gl;l NghjpYk; mJ itj;jparhiyf;Fg; 
nghWg;ghd mjpfhupapdhy; cWjpg;gLj;jg;gltpy;iy.  
 

(xiv) 2021 nrg;lk;gu; 27 Mk; jpfjp ,e;j cgfuzq;fspy; 02 kl;LNk ,Ug;G (Inventory) 

itf;fg;gl;Ls;sJld;> mtw;Wld; ngwg;gl;l ghfq;fs; (monitor, UPS, Printer) ,Ug;G 
(Inventory) itf;fg;gltpy;iy.  

 

(xv) nfhs;tdT eltbf;iffSf;fhf 03 tUlq;fSf;Fk; Nkw;gl;l fhyk; nrytplg;gl;l 
NghjpYk; 02 cgfuzq;fis epWTtjw;F nghUj;jkhd ,lj;ijAk;> mjw;Fj; 
Njitahd Fsp&l;Lk; trjpfisAk; Njitahd kpd; rf;jpj; jpwd;fisAk; 
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ngw;Wf;nfhs;tJ epiwT nra;ag;gltpy;iy vd;gjhy; 15 kpy;ypad; &gh nrytplg;gl;l 02 
cgfuzq;fSk; 2022 Vg;uy; 30 Mk; jpfjpapYk; Nehahspfspd; guhkupg;G 
eltbf;iffSf;F KOikahf gad;gLj;jg;gltpy;iy vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(xvi) kPjKs;s cgfuzq;fSf;fhd nfhs;Kjy; cj;juT 2021 [_d; 28 Mk; jpfjp 
tpepNahfj;jUf;F mDg;gg;gl;Ls;sJld; nfhs;Kjy; cj;jutpd; gpufhuk;> 04 Kjy; 08 
thuq;fSf;Fs; cgfuzq;fs; toq;fg;gl Ntz;Lk;. Mdhy; ,e;j cgfuzq;fs; 2022 
ngg;utup 22 Mk; jpfjp mjhtJ 23 thuq;fSf;Fk; Nkw;gl;l fhyk; jhkjkhfp 
itj;jparhiyf;F toq;fg;gl;Ls;s NghjpYk; 2022 Vg;uy; 30 Mk; jpfjp tiu mjd; 
kjpg;gPl;L Nrhjidfs; Nkw;nfhz;L Nehahsu; guhkupg;GfSf;fhf gad;gLj;jg;gltpy;iy. 
NkYk; ngwg;gl Ntz;ba 720>000 &gh nraw;jpwd; cj;juthjKk; ngwg;gltpy;iy. 

(v) 2021 Mk; Mz;by; nfhOk;G Njrpa itj;jparhiyapy; Radio Immunoassay  Lab ,w;fhf Njrpa 
Nghl;bAldhd nfhs;Kjy; Kiwiag; gpd;gw;wp 4.5 kpy;ypad; &gh nrytpy; Fully Automated 

Hormone Analyzer (Architect i2000SR) cgfuznkhd;W nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ. 

(i) mur nfhs;Kjy; topfhl;ly; Nfhitapd; 2.12> 4.2.2> 6.3.6 kw;Wk; 5.4.10 topfhl;ly;fs; 
kw;Wk; nfhs;Kjy; topfhl;Ljy;fs; ifNal;bd; 2.14.1 kw;Wk; 4.2.3 tpjpfspd;gb 
nfhs;Kjypd; Muk;g Ntiyfs; nra;ag;gltpy;iy. 
 

(ii) jahupf;fg;gl;l nlz;lu; Mtzq;fspd;gb> cgfuzq;fshy; nra;af;$ba 61 tifahd 
Nrhjidfspd; Njitia milahsk; fhzg;gl;l NghjpYk; me;j Njitia 
cWjpg;gLj;j vOj;Jg;G+u;t Mjhuq;fs; vJTk; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. 

me;j 61 tifahd Nrhjidfspy; 21 Nrhjidfs; gioa Hormone Analyzer 
cgfuzj;ijg; gad;gLj;jp nra;a KbAk; vd;wNghjpYk; 2019> 2020 kw;Wk; 2021 Mfpa 
03 tUlq;fspy; Nkw;nfhs;sg;glhj Nrhjidfs; ,it vd;gjhy; Njitia rupahd 
Kiwapy; milahsk; fhztpy;iy vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. NkYk;> Njitahd 
tpguf;Fwpg;G ,yf;fk; 31 ,d; gpufhuk;> 10 tifahd Nrhjidfis gFg;gha;T 

nra;tjw;F trjp ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJ Kf;fpakhd msTNfhyhf (Critical Criteria) 

Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk;> me;j tifahd Nrhjidfs; midj;Jk; fle;j 03 
Mz;Lfshf itj;jparhiyapdhy; nra;ag;gltpy;iy vd;gJld;> mtw;wpy; 08 

Nrhjidfs; gioa Hormone Analyzer cgfuzj;ijg; gad;gLj;jp nra;ayhk; vd;gJk; 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. mjd;gb Njitaw;w Nrhjid tiffspd; Njitia tpiykD 
Mtzq;fspy; cs;slf;fpajd; %yk; nfhs;Kjypy; Nghl;bj;jd;ikAld; gq;Nfw;Fk; 
jpwd; kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. NkYk; Gjpa cgfuzk; 2021 [_iy 07 Mk; jpfjp 
epWtg;gl;L 2022 [dtup 31 tiuahd 08 khjq;fspy; 22 tifahd Nrhjidfs; kl;LNk 
Nkw;nfhs;sgl;Ls;sJld; mjpy; 21 tifahd Nrhjidfs; gioa fUtpapdhy; 
Nkw;nfhs;s KbAk; vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. 
 

(iii) tpiykD Mtzq;fspy; VNjDk; jpUj;jk; nra;ag;gl;lhy;> mjw;fhf nfhs;sy; FOtpd; 
gupe;Jiu kw;Wk; nfhs;Kjy; epWtdj;jpd; mDkjp ngwg;gl Ntz;Lk;. Mdhy; mjw;F 
Kuzhf tpiykD Mtzq;fspy; cs;slf;fg;glhj 04 tifahd Nrhjidfs; kjpg;gPL 
nra;ag;gl;lik tpiykD kjpg;gPl;L nray;Kiw epahakhd Kiwapy; 
Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 
(iv) ,e;j cgfuzj;jpw;Fupa mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;El;g tpguf; Fwpg;Gfs; capupay; 

kUj;Jt nghwpapay; Nritg; gpuptpdhy;; jahupf;fg;gltpy;iy vd;gjhy; itj;jparhiy 
mjpfhupfspdhy; njhopy;El;g tpguf; Fwpg;G jahupf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> me;j tpguf; 
Fwpg;gpw;fhd mDkjp capupay; kUj;Jt nghwpapay; Nritg; gpuptpdhy;; ngwg;gltpy;iy. 

NkYk; jahupf;fg;gl;l njhopy;El;g tpguf;Fwpg;GfSf;F  The unit shall be an open system 

and shall produce accurate test result using any reasonably good quality reagent vDk; 

tpguf;Fwpg;G cs;thq;fg;glhj fhuzj;jhy; cgfuzj;jpw;F Njitahd reagent 

Nghl;bAldhd tpiyfspd; fPo; ngwf;$ba re;ju;g;gKk;> The ability to provide a backup 

system on temporary basis etc.  vDk; tpguf; Fwpg;G cs;thq;fg;glhj fhuzj;jhy; 
cguzj;jpy; Vw;gLk; gOJfs; kw;Wk; nraypog;Gfis gioa epiyf;F jpUk;Gk; tiu 
khjpupfs; Nrhjid Nritfs; njhlu;r;rpahf Nkw;nfhs;tjw;F jilahf mikAk;. 
,yq;if Rq;fj;jpypUe;J nghUl;fis tpLtpf;Fk; rhd;wpjOf;F mika ,e;j 
cgfuzj;jpd; nryT 21.67 kpy;ypad; &gh vd;wNghjpYk;> 4.5 kpy;ypad; &gh vDk; 
Fiwe;j tpiyapy; tpepNahfj;jupdhy; toq;fg;gl;Ls;sJld;> cgfuzq;fspdhy; 

nra;ag;gLk; NrhjidfSf;F Njitahd tpidg; nghUl;fspd; (reagent) fpilf;Fk; 
jd;ik kw;Wk; tpiyfs; njhlu;ghf kjpg;gPLfs; nra;ag;gltpy;iy. ,jd; fhuzkhf 

cgfuzq;fis Fiwe;j tpiyf;F toq;fp reagent ,d; tpiyfs; tpepNahfj;jupd; 
tpUg;gg;gb epu;zak; nra;a ,lkspf;fg;gl;lJ. 
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(v) ,NjNghd;w gpw cgfuzq;fis thq;Ftjpy; Nfhug;gl;l cj;jthjf; fhyk; (Warranty 

Period) 36 khjq;fshf ,Ue;j NghjpYk;> ,e;j cgfuzj;jpw;fhd cj;juthjf; fhyj;ij 
24 khjq;fshff; Fiwf;fg;gl;Ls;sJld; mjw;fhd epahakhd fhuzq;fs; vJTk; 
fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;ftpy;iy. cj;juthjf; fhyk; Fiwf;fg;gl;ljhy; Nrit kw;Wk; 
guhkupg;gpw;fhf NkYk; xUtUl fhyj;jpw;F ,ytrkhf ngwf;$ba ed;ik ,of;fg;gl;lJ. 

 

(vi) cguzq;fs; ntw;wpfukhf epWtg;gl;lij rk;ge;jg;gl;l tpepNahfj;ju; kl;LNk 2021 [_iy 
07 Mk; jpfjp cWjpg;gLj;jg;gl;l NghjpYk; mJ itj;jparhiyf;Fg; nghWg;ghd 
mjpfhupapdhy; cWjpg;gLj;jg;gltpy;iy.  

 

(vii) 2021 Mf];l; 11 Mk; jpfjp cgfuzk; kl;LNk ,Ug;G (Inventory) itf;fg;gl;Ls;sJld;> 

mtw;Wld; ngwg;gl;l ghfq;fs; (monitor, UPS, Printer) ,Ug;G (Inventory) 
itf;fg;gltpy;iy. 

 

(viii) Njit tpguf;Fwpg;gpd;gb> Ma;T$l njhopy;El;g Copau;fSf;F (Laboratery Ttechnical 

Staff)  cgfuzq;fis ,af;FtJ njhlu;ghd Md;irl; gapw;rpAk; (onsite training)> 
cgfuzq;fis epWTtJ njhlu;ghf kUj;Jt Ma;T$l njhopy;El;gtpayhsu;fSf;F 

(Medical Laboratery Tecnesion ) NghjpasT gapw;rpAk; fl;lzq;fs; mwtplhky; mspf;fg;gl 
Ntz;Lk;. Mdhy;> me;j Njit G+u;j;jp nra;ag;gl;lij cWjpg;gLj;Jk; vOj;JG+u;t rhd;W 
fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy.NkYk; Njit tpguf;Fwpg;gpd;gb> 
tpiykDjhupapdhy; cgfuzq;fis epWtpa xU tUlj;jpw;Fs; cgfuzq;fisg; 
gad;gLj;JtJ kw;Wk; mjd;NghJ vOk; rpf;fy;fis jPu;g;gJ njhlu;ghd tpupthd 

ntspehl;Lg; gapw;rp (Comprehensive training in overseas training center on applications and 

trouble shooting) kUj;Jt Ma;T$l njhopy;El;gtpayhsu; ,UtUf;F fl;lzq;fs; 
mwtplhky; toq;fg;gl Ntz;Lk;. Mdhy;> ,e;j cgfuzj;ij epWtp fpl;lj;jl;l 08 
khjq;fs; fle;Jtpl;l NghjpYk; ,Jtiu mj;jifa gapw;rp vJTk; toq;Ftjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gltpy;iy. 

 
 

(V) nfhOk;G Njrpa itj;jparhiyapy;  Path lab ,w;fhf Njrpa Nghl;bAldhd tpiykDf;fs; N;fhuy; 

Kiwikia gpd;gw;wp xU Fully Automated Immunoassay Analyzer cgfuzj;ij 2021 Mf];l; 13 
Mk; jpfjp 5 kpy;ypad; &ghtpw;F nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ. 

 

(i) ,e;j nfhs;tdtpw;fhf jahupf;fg;gl;l tpguf;Fwpg;Gfs; nfhs;sy; FOtpdhy; 
mq;fPfupf;fg;gl;l tpguf;Fwpg;Gfs; vd;gij cWjpg;gLj;j Kbatpy;iy. 
 

(ii) mur nfhs;sy; topfhl;ly;fs;; Nfhitapd; 2.12 kW;Wk; 4.2.2 topfhl;ly;fs; kw;Wk; 
nfhs;Kjy; newpKiwapd; 2.14.1> 4.2.3> 5.3.11 kw;Wk; 6.3.6 Mfpa tpjpKiwfspd;gb 
nfhs;Kjypd; Muk;g gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. 

 
(iii) ,e;j nfhs;tdtpd; nra;jpj;jhs; tpsk;guj;jpd;gb> tpiykDf;fs; jpwj;jy; 2020 xf;Nlhgu; 

06 Mk; jpfjp jpwg;gl Ntz;Lk; vd;wNghjpYk;> mjw;F 10 ehl;fspd; gpd;du; mjhtJ 2020 
xf;Nlhgu; 16 Mk; jpfjp tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;ld. tpiykDf;fs; jpwg;gjpy; 
jhkjj;jpw;fhd fhuzq;fs; cWjpg;gLj;jg;gltpy;iy. 

 
(iv) ,e;j cgfuzj;ij nfhs;tdT nra;tjw;fhf jahupf;fg;gl;l nlz;lu; Mtzq;fspd;gb> 

cgfuzq;fshy; nra;af;$ba 63 tiff;Fj; Njitahd jPu;f;fkhd msTNfhy; (Critical 

Criteria) vd Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk;> me;j Njitia cWjpg;gLj;j vOj;Jg;G+u;t 
Mjhuq;fs; vJTk; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. NkYk; ,e;j cgfuzk; 2021 
Mf];l; 16 Mk; jpfjp epWtg;gl;l NghjpYk; 2022 khu;r; 31 Mk; jpfjptiuahd 07 khj 

fhyj;jpDs; Troponin I Nrhjid kl;LNk nra;ag;gl;lJ.  Mdhy; me;j NrhjidahdJ 

Ma;T$lj;jpy; cs;s Nano Check (POCT) %yKk;> Antibody Radiology Lab cs;s ADVIA 

Centaur XP cgfuzk; kw;Wk; Gjpjhf nfhs;tdT nra;ag;gl;l Fully Automated Hormone  

Analyzer cgfuzk; %yKk; ,jid nra;jpUf;f KbAk;. ,jd;gb ,e;j cgfuzk; 
mtrpakpd;wp nfhs;tdT nra;ag;gl;lik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(v) ,e;j cgfuzj;jpw;Fupa mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;El;g tpguf; Fwpg;Gfs; capupay; kUj;Jt 
nghwpapay; Nritg; gpuptpdhy;; jahupf;fg;gltpy;iy vd;gjhy; itj;jparhiy 
mjpfhupfspdhy; njhopy;El;g tpguf; Fwpg;G jahupf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> me;j tpguf; 
Fwpg;gpw;fhd mDkjp capupay; kUj;Jt nghwpapay; Nritg; gpuptpdhy;; ngwg;gltpy;iy. 

NkYk; jahupf;fg;gl;l njhopy;El;g tpguf;Fwpg;GfSf;F  The unit shall be an open system and 

shall produce accurate test result using any reasonably good quality reagent vDk; tpguf;Fwpg;G 
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cs;thq;fg;glhj fhuzj;jhy; cgfuzj;jpw;F Njitahd reagent Nghl;bAldhd 

tpiyfspd; fPo; ngwf;$ba re;ju;g;gKk;> The ability to provide a backup system on temporary 

basis etc.  vDk; tpguf; Fwpg;G cs;thq;fg;glhj fhuzj;jhy; cguzj;jpy; Vw;gLk; gOJfs; 
kw;Wk; nraypog;Gfis gioa epiyf;F jpUk;Gk; tiu khjpupfs; Nrhjid Nritfs; 
njhlu;r;rpahf Nkw;nfhs;tjw;F jilahf mikAk;.,yq;if Rq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;l 
nghUl;fis tpLtpg;gjw;fhd rhd;wpjopd; gpufhuk;> nfhs;tdT nra;ag;gl;l nryT 13.79 
kpy;ypad; &ghthf ,Ue;jhYk; tpepNahfj;ju; ,jid 5 kpy;ypad; &gh vDk; Fiwe;j 
tpiyapy; toq;fg;gl;l NghjpYk;> cgfuzq;fspdhy; nra;ag;gLk; NrhjidfSf;F 

Njitahd tpidg; nghUl;fspd; (reagent) fpilf;Fk; jd;ik kw;Wk; tpiyfs; njhlu;ghf 
tpepNahfj;jUld; ve;j cld;ghLk; vl;lg;gltpy;iy. ,jd; fhuzkhf cgfuzq;fis 

Fiwe;j tpiyf;F toq;fp reagent ,d; tpiyfs; tpepNahfj;jupd; tpUg;gg;gb epu;zak; 
nra;a ,lkspf;fg;gl;lJ. tpepNahfj;jupdhy; ,e;j tifahd cgfuzj;jpw;F 
gad;gLj;jg;gLk; tpidg; nghUl;fs;> mstPl;Lj;jpl;lk;> fl;Lg;ghL kw;Wk; Efu;Tg; 

nghUl;fs;  (Reagent, Calibrator, Control and Consumable) njhlu;ghf 2019 brk;gu; 19 Mk; 
jpfjpad;W toq;fg;gl;l xU myfpw;fhd tpiy kw;Wk; 2020 mf;Nlhgu;; 16 Mk; jpfjp 
rku;g;gpf;fg;gl;l myfpw;fhd tpiyfs; Mfpatw;iw fUj;jpy; nfhz;L 104 tifahd 

reagent ,w;fhf &gh 1>960 ,Ue;J &gh 81>655 MfTk;> 84 msTj;jpl;l tiffSf;F &gh 
2>613 ,Ue;J &gh 19>158 MfTk;> 67 tif fl;Lg;ghl;L tif nghUl;fSf;F &gh 2>025 
,Ue;J &gh 19>158 MfTk; 14 tif Efu;Tg; nghUl;fSf;F &gh 4>899 ,Ue;J &gh 
19>597 MfTk; 21 rjtPjj;jpy; ,Ue;J 51 rjtPjj;jhy; tpiyfs; cau;j;jg;gl;Ls;sJ vd;gJ 
cWjp nra;ag;gl;lJ. 
 

(vi) ,JNghd;w njhopy;El;g uPjpahf rpf;fyhd cgfuzq;fs; Nfhug;gl;l njhopy;El;g 
tpguf;Fwpg;GfSf;F ,zq;f toq;fg;gl;Ls;sjh vd;gij mjDld; njhlu;Gila 
epGzj;Jtk; nfhz;l capupay; kUj;Jt nghwpayhsu; xUtupdhy; rupghu;j;J 
Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;wNghjpYk;> mjw;F gjpyhf Nehapay; Jiwf;F nghWg;ghd 
epGzupdhy; jpfjp Fwpg;gplhJ tpiyg;gl;baypy; ifnahg;gkpl;L me;j cgfuzk; 
nghWg;Ngw;fg;gl;lJ. jpfjp Fwpg;gplhky; ngwg;gl;ljhy; tpiyg;gl;bay; jpfjpapyh my;yJ 
gpd;du; xU jpdj;jpyh cgfuzq;fs; ngwg;gl;ld vd;gij cWjpg;gLj;j Kbatpy;iy. 
,jdhy; xg;ge;j tpjpKiwfspd;gb jhkjf;fl;lzk; mwtpl Ntz;ba mtrpak; cs;sjh 
vd;gijf; fz;lwpa Kbatpy;iy. 

 
 

(vii) 2021 Mf];l; 16 Mk; jpfjp cguzq;fs; Ma;T$lj;jpDs; ntw;wpfukhf epWtg;gl;lij 
rk;ge;jg;gl;l tpepNahfj;ju; kl;LNk cWjpg;gLj;jpa NghjpYk; mJ itj;jparhiyf;Fg; 
nghWg;ghd mjpfhupapdhy; cWjpg;gLj;jg;gltpy;iy.  
 

(viii) Njit tpguf;Fwpg;gpd;gb> ,e;j cgfuzj;Jld; xU Gjpa fzpdp kw;Wk; Barcode printer 
trjpfs; toq;fg;gl Ntz;Lk; vd;whYk;> itj;jparhiyapdhy; ngwg;gl;l fzpdpapd; 

Central Prossesing Unite  kw;Wk; khdpl;lu; vd;gd gioait vd;gJld;> Barcode printer 
trjpfSk; toq;fg;gltpy;iy vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,Ug;gpDk; ,J njhlu;ghf ve;jf; 
ftdKk; nrYj;jhky; KOj;njhifAk; tpepNahfj;jUf;F toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 
(I) 2021 [dtup Kjy; 2022 [dtup tiuapyhd xU tUl fhyg;gFjpapy; fSj;Jiw Nghjdh 

itj;jparhiyapd; Nehahsu;fs; kw;Wk; fdp\;l Copau;fSf;F rikj;j czit toq;Ftjw;F 
Njitahd cyu; czTg; nghUl;fis ,uz;L toq;Fdu;fs; toq;fpAs;sdu;.  

(i) 2021 Mk; Mz;by;  khjhe;jk; cyu; czTg; nghUl;fs; fl;lis nra;jy;> 
xg;ge;jjhuupdhy; cyu; czTg; nghUl;fis toq;Fjy; kw;Wk; mjw;fhd fl;lzq;fs; 
njhlu;ghd midj;J jfty;fSk; 2022 khu;r; 31 Mk; jpfjpapYk; fzf;fha;tpw;F 
rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. 
 

(ii) 2020/2021 kw;Wk; 2021/2022 Mfpa Mz;Lfspy; cyu; czTg; nghUl;fs;> goq;fs; kw;Wk; 
gpw nghUl;fspd; khjhe;j Njit KiwNa 111 kw;Wk; 148 vd fz;lwpag;gl;l NghjpYk;> 
fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l 2021 Mk; Mz;bd; Kjy; 04 khjq;fspy; czT 

tpepNahfk; njhlu;ghd jfty;fSf;F mika> fl;lis (Orders) nra;ag;gl;l nghUl;fspd; 
vz;zpf;if khjhe;j Njitapy; 75 rjtPjj;ij jhz;ba nghUl;fspd; vz;zpf;if kpfTk; 

FiwT vdTk;> 04 khjq;fspy; fl;lis (Orders)  nra;ag;glhj nghUl;fspd; vz;zpf;if 

khjhe;j nkhj;j Njitapy; Rkhu; 45 rjtPjk; vdTk;> fl;lis (Orders)  nra;ag;glhj 
nghUl;fSf;fhd 04 khjq;fSf;fhd ngWkjp 1>978>640 &gh vdTk; mtjhdpf;fg;gl;lJ. 
NkYk; Kjy; 04 khjq;fspy; cz;ikapy; toq;fg;gl;l cyu; czTg; nghUl;fspd; 
ngWkjp kjpg;gplg;gl;l khjhe;j Njitapd; 47 rjtPjkhf ,Ue;jJ. mjd;gb> khjhe;j 
nghUs; Njitia ve;j ju;f;f KiwAk; ,y;yhky; kjpg;gplg;gl;Ls;sJ vdTk;> ,J 
nfhs;Kjy; nray;Kiwia rpf;fyhf;fpaJ vd;gJld; Nghl;bj; jd;ikiaAk; 
kl;Lg;gLj;jpaJ vdTk;> ,jid mwpe;j gy xg;ge;jjhuu;fs; itj;jparhiyapdhy; fl;lis 
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(Orders) nra;ag;glhj kw;Wk; Fiwe;j mstpy; fl;lis (Orders) nra;Ak; nghUl;fSf;fhd 

Fiwe;j tpiyAk;> mjpfk; fl;lis (Orders) nra;Ak; nghUl;fSf;F mjpf tpiyAk; 
rku;g;gpj;J xg;ge;jk; ngwg;gl;lJ vdTk;> itj;jparhiy mjpfhupfs; xg;gPl;lstpy; Fiwe;j 

A+dpl; tpiyapy; xg;ge;jjhuu;fs; toq;Fk; nghUl;fis fl;lis (Orders) nra;tij 
jtpu;j;Js;sdu; vdTk;> mtrpakw;w nghUl;fis mfw;wp ajhu;j;jkhd kjpg;gPl;il jahupj;J 
gpuhe;jpa nfhs;Kjy; FOtplk; ,e;j xg;ge;jj;ij xg;gilg;gjd; %yk; fhy jhkjj;ij 
Fiwf;f KbAk; vd;gijAk; mtjhdpf;f Kbe;jJ. 
 

(iii) itj;jpaupdhy; gupe;Jiuf;fg;gl;l czit Nehahspfs; ngWtij itj;jparhiy 
mjpfhupfs; cWjp nra;a Ntz;Lk; vd;whYk;> 2021 Mk; Mz;by; Kjy; 04 khjq;fspy; 
ePupopT NehahspfSf;F Mu;lu; nra;ag;gl;lij tpl FiwthfNt gg;ghsp toq;fg;gl;Ls;sJ 
vdTk;> 2021 filrp khjq;fspy; gg;ghsp kw;Wk; Nfhtpl; NehahspfSf;F jpdKk; 
Njitahd jput ghy;> Kl;il kw;Wk; Nfhop ,iwr;rp toq;fg;gltpy;iy vd;gJk; 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. Kl;il kw;Wk; Nfhop ,iwr;rpf;F khw;wPlhf kPd; ,y;iynad;whYk;> 
Fiwghl;il ePf;Ftjw;F flw;nwhopy; $l;Lj;jhdj;jplk; ,Ue;J kPd;fis nfhs;tdT 
nra;jhYk;> xg;ge;j tpjpfspd;gb mjw;fhf nryT njhifia tpepNahfj;juplk; ,Ue;J 
mwtplg;gltpy;iy. mjd;gb>  tpepNahfj;ju; jhd; tpUg;gpathW cyu; czu;Tg; 
nghUl;fspd; tpepNahfj;ij Gwf;fzpf;fNth my;yJ kWf;fNth mDkjpf;fg;gLtJ 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 
(iv) tpepNahfj;jupdhy; ,iwr;rp kw;Wk; Kl;il toq;fg;glhjjhYk;> flw;nwhopy; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; fUthL toq;fg;glhj fhuzj;jpdhy; Copau;fspd; cztpw;fhf 
,iwr;rp> kPd; kw;Wk; Kl;il toq;fg;gl Ntz;ba midj;J ehl;fSf;Fk; kPd; toq;f 
Neupl;l fhuzj;jhy; vjpu;ghu;f;fg;gl;l nryTfis tpl kPd;fSf;fhf mjpf nryT nra;a 
Ntz;bapUe;jJ. 

 
(v) Copau;fspd; czT tPzhFtij Fiwg;gjw;fhf xU Kiwahd czT msT Fiwg;G 

Kiwnahd;iw jahupf;fhj fhuzj;jhy; fzf;fha;T nra;ag;gl;l 2022 [dtup 10 Kjy; 
2022 [dtup 21 tiuahd fhyj;jpy; rikf;fg;gl;l czT mjpfstpy; vQ;rpapUe;jJ 
vd;gJk;> rpy ehl;fspy; 34 fpNyhtpw;F Nky; rikf;fg;gl;l czT kPjkhfpaJ vd;gJk; 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. 2022 [dtup 10 fzf;fha;T Muk;gpf;fg;gl;l jpdj;jd;W fhiy> kjpak; 
kw;Wk; ,uT czit Mu;lu; nra;j Copau;fspd; vz;zpf;if KiwNa 300> 280 kw;Wk; 85 
Mf ,Ue;jhYk; 2022 [dtup 20 ,y; me;j Copau;fspd; vz;zpf;if KiwNa 110> 225 
kw;Wk; 65 tiu Fiwj;jpUf;f KbAk;. mjd;gb> Copau;fSf;F czT toq;Fk; 
eltbf;ifia itj;jparhiy mjpfhupfs; Kiwahff; fz;fhzpj;jpUe;jhy; Copau;fspd; 
cztpw;fhd tUlhe;j nrytpy; Rkhu; 40 rjtPjj;ij Fiwj;jpUf;f KbAk; vd;gJ 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 
(vi) toq;fg;gLk; cyu; czTg; nghUl;fis vilNghLtjw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; cgfuzq;fs; 

Mz;LNjhWk; vil kw;Wk; mstPl;Lj; jpizf;fsj;jpy; rku;g;gpf;fg;gl;L> mstPL 
nra;ag;gl;L Jy;ypak; cWjpg;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vd;whYk;> 10 Mz;LfSf;F NkyhfTk; 
mt;thW nra;ag;gltpy;iy vd;gJld; 2022 [dtup 10 Mk; jpfjpapYk; msTNfhy; 
rkj;Jtk; ,y;yhky; fhzg;gl;ljhy; nghUl;fspd; Fwpg;gpl;l vilia tpl vil mjpfkhf 
fhl;baik mtjhdpf;fg;gl;lJ. mjd;gb> gy Mz;Lfshf tpepNahfj;ju; cz;ikapy; 
toq;fg;gl;l nghUl;fspd; Fwpg;gpl;l vilia tpl mjpfkhf gzk; nrYj;jp tUtijAk; 
mtjhdpf;f Kbe;jJ. 

 

(x).  fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiyapdhy; 2021/2022 Mk; Mz;bw;fhf itj;jparhiy Rj;jpfupg;G 
Nrit jdpahu; epWtdk; xd;wpdhy; ngwg;gl;lJ. 

 

(i) nfhs;sy; epge;jidfSf;F mika> xg;ge;jjhuupdhy; toq;Ftjw;F xg;Gf;nfhs;sg;gl;l 
Rj;jpfupg;G ,urhadg;nghUl;fSf;F Ma;T$l Nrhjid mwpf;iffs; rku;g;gpf;fg;gltpy;iy 
vd;gJld;> mjw;F gjpyhf Ma;T$l Nrhjid mwpf;ifahf Vw;Wf;nfhs;s Kbahj 

nghUs; ghJfhg;G juT gbtq;fis (Material Safety Data Sheets -MSDS) rku;g;gpj;Js;shu;. 
Mdhy; tpiykD kjpg;gPl;bd; NghJ ,J njhlu;ghf mtjhdk; nrYj;jg;gltpy;iy 
vd;gJld;> me;j juTg; gbtq;fspd; mbg;gilapy; gupe;Jiufs; nra;ag;gl;Ls;sd. 
 

(ii) Xg;ge;jjhuupdhy; toq;Ftjw;F xg;Gf;nfhs;sg;gl;l ,urhadg; nghUl;fSf;fhd cw;gj;jp 
epWtdk; my;yJ jahupg;G ngau; vd;gd njhlu;ghf nra;ag;gl;l xg;ge;jj;jpy; 
Nru;f;fg;gl;bUf;ftpy;iy vd;gJld;> nlz;lu; epge;jidfs; Fwpj;J itj;jparhiyapd; 
rk;ge;jg;gl;l mjpfhupfSf;F njuptpf;fg;gltpy;iy. ,ij KOikahf gad;gLj;jp 
xg;ge;jjhuu; jkJ tpUk;gpathW> xg;Gf;nfhs;sg;gl;l jahupg;Gg; ngaUf;Fg; gjpyhf juepiy 
cWjpgLj;Jk; Ma;T$l mwpf;if rku;g;gpf;fhky; gpw jahupg;Gg; ngau;fs; nfhz;l 
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,urhad nghUl;fis Mz;L KOtJk; toq;fg;gl;lijAk;> xg;ge;j epge;jidfSf;F 
Kuzhf epu;zapf;fg;gl;l juj;ijf; nfhz;l ,urhadg; nghUl;fSf;fhd 
xg;Gf;nfhs;sg;gl;l A+dpl; tpiyfspd; mbg;gilapy; toq;fg;gl;l ,urhadg; nghUl;fSf;F 
gzk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(iii) fle;j Mz;L ,Nj jahupg;Gg; ngaupy; ,urhadg; nghUl;fs; toq;fg;gl;Ls;sJld;> 

Nkw;nfhs;sg;gl;l Ma;T$l Nrhjidfspd; NghJ ,yq;if ju epiy 687 – 1985 ,w;F 
,zq;fhj xU Rj;jpfupg;G ,urhadg; nghUs; vd;gij cWjpg;gLj;jg;gl;bUe;j NghjpYk; 
me;j ,urhadg;nghUs; cs;slq;fshf toq;fg;gl;l ,urhadg; nghUl;fSf;F &gh 
8>542>460 nrYj;jpAs;sJ. 

 

(iv) 2021/2022 Mk; Mz;bw;fhf xg;ge;jjhuupdhy; Rj;jpfupg;G ,urhadg; nghUs;fSf;fhf 60 
rjtPjk; js;Sgb toq;Ftjw;F xg;Gf;nfhz;Ls;sJld;> me;j js;SgbAld; 
epu;zapf;fg;gl;l juj;jpy; Rj;jpfupg;G ,urhadg; nghUl;fis toq;f KbahJ vd;Wk;> mtu; 
juk; Fiwe;j kw;Wk; jukw;w Rj;jpfupg;G ,urhadg; nghUl;fis toq;Fk; Nehf;fj;jpy; 
,e;j js;Sgbia toq;fg;gl;Ls;sjhf njuptpj;J nlz;lu; jPu;khdj;jpw;F vjpuhf 
Nkd;KiwaPL rku;g;gpj;Js;s fhuzj;jhy; epu;zapf;fg;gl;l juj;jpy; ,urhadg; nghUl;fis 
toq;Ftjhf cWjpnkhopapd; mbg;gilapy; ,e;j tpiykDjhupf;F nlz;liu 
toq;Ftjw;F jPu;khdpf;fg;gl;lJ. ,e;j ,U tplaq;fs; njhlu;ghf kPsha;T Mz;by; 
mtjhdk; nrYj;jhikahdJ mjpfhupfspd; myl;rpak; my;yJ Ntz;Lnkd;Nw eltbf;if 
vLf;fg;gl;ljhf mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJld;> xg;ge;jjhuUf;F rhjfkhfTk;> murhq;fj;jpw;F 
ghjfkhfTk; xg;ge;jjhuUf;F gzk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ. 

 

(v) xg;ge;j epge;jidfspd;gb> ,yq;if juepiyfs; (SLS Standards) > nghjpapy; Kiwahff; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUs; fyit kw;Wk; msT Mfpatw;Wf;F ,zq;f njhopy;Jiw 

njhopy;El;g epWtdj;jpdhy; (ITI) rhd;wspf;fg;gl;l jpwf;fg;glhj nghjpfspy; ,urhadg; 
nghUl;fs; toq;fg;gl Ntz;Lk; vd;wNghjpYk;> toq;fg;gl;l ,urhadg; nghUl;fspy; me;j 
Njitfs; ,zq;ftpy;iy. vdNt mit epuhfupf;fg;gl;bUf;f Ntz;Lk; vdpDk;> mjw;F 
gjpyhf toq;fg;gl;l ,urhad nghUSf;F 2021 khu;r; khjk; Kjy; [_d; khjk; 
tiuapyhd 04 khjq;fSf;F kl;Lk; 369>670 &gh nrYj;jg;gl;Ls;sJld;> 2021 [_iy 
khjk; Kjy; nrg;lk;gu; khjk; tiuapyhd 03 khjq;fSf;F 194>400 &gh nrYj;Jtjw;F 
jahuhf ,Ue;jdu;. 
 

(vi) ,e;j nfhs;tdtpw;fhd nryT kjpg;gPLfs; vitAk; jahupf;fg;glhjjhy;> ,urhadg; 
nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fSf;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l tpiyfs; re;ij tpiyapd;gb 
epahakhdjhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w tpN\l msTNfhypd;gb vt;thW kjpg;gplg;gl;ld 
vd;gJ cWjp nra;ag;gltpy;iy. 

 

(vii) Xg;ge;jj;jpd; tpjpKiwfspd;gb> khjhe;j gpy;fisj; jPu;g;gjw;F Kd; xg;ge;jjhuupdhy; 
Rj;jpfupg;G njhopyhsu;fSf;F cz;ikapy; toq;fg;gl;l rk;gsj;ij cWjpg;gLj;Jk; rk;gsg; 
gl;baypd; rhd;wspf;fg;gl;l xU gpujpia itj;jparhiy jiytUf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 
vdpDk;> mt;thW rk;gsj;ij cWjpg;gLj;Jk; rk;gsg; gl;baiy toq;fhky; 2021 khu;r; 
khjk; Kjy; [_d; khjk; tiu 04 khjq;fSf;F kl;Lk; &gh 20>102>561 rk;gsk; kw;Wk; 
Nkyjpf Neuf; nfhLg;gdTfshfr; nrYj;jg;gl;Ls;sJ vd;gJld;> 2021 [_iy khjk; Kjy; 
nrg;lk;gu; khjk; tiu 03 khjq;fSf;F &gh 15>073>486 nrYj;Jtjw;F jahuhf ,Ue;jdu;. 

 

(viii) ,urhadg; nghUl;fs; kw;Wk; khjhe;jk; my;yJ tUlhe;jk; toq;f Ntz;ba cgfuzq;fs; 
itj;jparhiyapdhy; ngw;Wf;nfhs;sy;> thl;L kw;Wk; gpupTfSf;F toq;Fjy; Kiwrhuh 
Kiwapy; nra;ag;gl;ld vd;gJld;> ,Ug;G gjpTfs; GJg;gpf;fg;glhjjhy; ,e;j nray;Kiw 
njhlu;ghd cs;sf epu;thf mikg;G gytPdk; vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. mjd; fhuzkhf 
2022 [dtup 12 Mk; jpfjpapy; gpujhd fsQ;rpaj;jpy; 21 gpsh];bf; nghjpfs;> ily; 
fpsPdu;> fz;zhb fpsPdu; kw;Wk; vr;.rp.vy; Nghd;w 630 yPl;;lu; Rj;jpfupg;G ,uhradg; 
nghUl;fSk;> 11 ghyprhf; nghjpfspy; gpsPr;rpq; gTlu;  kw;Wk; 275 fpNyh ghj;jpuk; fOTk; 
J}s; Mfpait fhyhtjpahdJ my;yJ fhyhtjp jpfjp ,y;yhjjhy; gad;gLj;j 

Kbatpy;iy. NkYk; xg;ge;jjhuu; branded cgfuzq;fis toq;Ftjw;F ,zq;fpapUe;j 

NghjpYk;> tpepNahfj;jupdhy; toq;fg;gl;l ve;j cgfuzKk; branded ,y;iy vd;gJ 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. NkYk;> Rj;jpfupg;G cgfuzq;fspd; ,Ug;G itj;jparhiyapd; 
fl;Lg;ghl;by; ,d;wp tpepNahfj;jupd; nghWg;gpy; ,Ue;jjhy;> tpiykD Mtzq;fspy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW xg;Gf;nfhs;sg;gl;l mstpy; toq;fg;gl;ld vd;gJ 
cWjpg;gLj;jg;gltpy;iy. 

 
(X) fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiy kw;Wk; mjDld; ,ize;j epWtdq;fSf;F 2021 Mk; 

Mz;by; ghJfhg;G Nrit jdpahu; epWtdnkhd;wpD}lhf ngwg;gl;lJ. 
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(i) itj;jparhiy mjpfhupfSf;Fr; rku;g;gpf;fg;gl;l ghJfhg;Gg; gzpahsu;fspd; tUif kw;Wk; 
Gwg;ghL Mfpatw;iw cWjpg;gLj;Jk; Mtzj;jpy;> cz;ikahf ,uT Neug; gzpfspy; 
<LgLj;jg;gl;l ghJfhg;Gg; gzpahsu;fspd; ngau;fs; kw;Wk; ifnahg;gq;fis 
cs;spLtjw;Fg; gjpyhf cupa jpdq;fspy; ,uTNeu gzpfspy; <Lglhj ghJfhg;Gg; 
gzpahsu;fspd; ngau;fs; kw;Wk; ifnahg;gq;fs; cz;ikf;F Gwk;ghf 
cs;thq;fg;gl;Ls;sJ. ,J xg;ge;j fhyk; KOtJk; Nkw;nfhs;sg;gl;L te;jhYk;> 
rk;ge;jg;gl;l mjpfhupfs; mjid fz;fhzpf;ftpy;iy. NkYk;> 35 ghJfhg;Gg; 
gzpahsu;fSf;Fk; ,uT> gfy; vd;w uPjpapy; gzpaplk; jahupf;ftpy;iy vd;gJld;> xg;ge;j 
epge;jidfSf;F mika ghJfhg;Gr; Nritapd; njhlf;fj;jpy; rku;g;gpf;fg;gl;l ngau; 
gl;baYf;F Gwk;ghf xUtu; ghJfhg;Gr; Nritapy; <LgLj;jg;gl;lhy;> ,J Fwpj;J 
itj;jparhiy jiytUf;F mwptpf;fg;gl Ntz;Lk;. MdhYk;> 2021 Vg;uy; 21 kw;Wk; 2021 
brk;gu; 31 md;W itj;jparhiyf;F rku;g;gpf;fg;gl;l ngau; gl;baYf;F Gwk;ghf 
itj;jparhiy jiytUf;F mwptpf;fhky; ghJfhg;Gg; gzpahsu;fs; <LgLj;jg;gl;Ls;sdu;. 
,t;thwhd fhuzj;jhy; itj;jparhiy ghJfhg;G njhlu;gpy; VNjDk; gpur;ridfs; Vw;gLk; 
gl;rj;jpy; mjw;fhd nghWg;ig toq;Fk; mghak; fhzg;gLtJld;> cz;ikf;Fg; Gwk;ghf 
ngau; kw;Wk; ifnahg;gq;fs; ,l;L itj;jparhiyapdhy; rk;gsk; toq;fg;gl;l egu;fs; 
me;j Neuj;jpy; ntsp r%fj;jpy; jtwhd elj;ijfspy; <Lgl;bUe;jhy; itj;jparhiy 
mjpfhupfs; mjw;fhd rl;lG+u;t ghJfhg;ig toq;Fk; mghak; cs;sJ vd;gJk; 
mtjhdpf;fg;gl;lJ.   
  

(ii) xg;ge;j epge;jidfspd;gb> ve;jnthU ghJfhg;Gr; Nrit fz;fhzpg;ghsu; my;yJ 
fl;Lg;ghl;lhsuUk; xNu Neuj;jpy; njhlu;r;rpahf 12 kzpj;jpahyq;fSf;F Nky; gzpapy; 
<LgLj;jf;$lhJ vd;gJld; mjw;fhf nfhLg;gdTfs; toq;ff;$lhJ. vdpDk;> 32 
ghJfhg;Gg; gzpahsu;fs; 24 kzpj;jpahyq;fs; Kjy; 180 kzpj;jpahyq;fs; tiu 
njhlu;r;rpahf Nritapy; <LgLj;jg;gl;lik 2021 mf;Nlhgu; Kjy; brk;gu; tiuahd 03 
khjq;fspd; khjpup Nrhjidfspd; NghJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,ijj;jtpu> kjpg;gha;T 
Mz;by; ghJfhg;Gg; gzpahsu;fs; Nritapy; <LgLj;jg;glhj 377 ,uT kw;Wk; gfy; Nrit 
Row;rpfSf;F 486>330 &gh $Ljyhf epWtdj;jpw;F nrYj;jg;gl;Ls;sJ. NkYk; xg;ge;j 
epge;jidfspd;gb> Fiwthf toq;Fk; xU CopaUf;F xU ehs; rk;gsj;jpw;F rkkhd 
mguhjk; mwtplg;gl Ntz;Lk; vd;wNghjpYk;> 2021 Nk khjk; Kjy; 2021 mf;Nlhgu; khjk; 
tiuapyhd 06 khjq;fspy; toq;fg;gl;l 212 Copau; Nrit Row;rpf;fhf 273>480 &gh 
mguhjk; mwtplg;gltpy;iy. 

 

(iii) xg;ge;j epge;jidfspd;gb> ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fk; epWtdj;jpw;Fupa gpuNjrj;jpd; 
ghJfhg;gpw;Fk;> mq;F mike;Js;s mirah kw;Wk; mirAk; nrhj;Jf;fspd; ghJfhg;gpw;Fk; 
rk;ge;jg;gl;l ghJfhg;G epWtdk; nghWg;ghFk;. vdpDk;> itj;jparhiy tshfj;jpw;Fs; 
gpuNtrpf;Fk; kw;Wk; ntspNaWk; thfdq;fs; njhlu;ghd jfty;fs; ghJfhg;Gg; gpuptpdhy; 
gjpT nra;ag;gltpy;iy vdTk;> ntspNaWk; thapy; Clhf ntsp thfdq;fs; 
itj;jparhiy tshfj;jpw;Fs; Eiotjw;F mDkjpf;fg;gl;lik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 
(xs) fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; fl;bl guhkupg;G Nritfspy; ngUk;ghyhd Nritfs; xNu 

guhkupg;G xg;ge;jjhuUf;F toq;fg;gl;Ls;sJ. 
 

(i) mikr;rpd; nrayhsupdhy; 2020 ngg;utup 28 Mk; jpfjp toq;fg;gl;l epjpf; fl;Lg;ghL 
njhlu;ghd mjpfhu toq;Fk; fbjj;jpd;gb> mtru guhkupg;G gzpfs; xNu xg;ge;jjhuUf;F 
toq;fhky; gjpT nra;ag;gl;l xg;ge;jjhuu;fspd; gjpNtl;bd; xOq;F tupirg;gb toq;fg;gly; 
Ntz;Lk;. vdpDk;> me;j tpjpKiwfSf;F khwhf 2020 Mk; Mz;by; fz;b Njrpa 
itj;jparhiyapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 295 gzpj;jhs;fspd; kjpg;gPl;L nryT &gh 70>761>279 
,y; 201 gzpj;jhs;fspd; kjpg;gPl;L nryT &gh 35>885>380 ,id mjhtJ 68 rjtPjkhit 
xNu xg;ge;jjhuUf;F toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 
(ii) njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpd; gupe;Jiu kw;Wk; nfhs;sy; FOtpd; jPu;khdj;jpd;gb 

itj;jparhiy tshfj;jpd; thl;L kw;Wk; gpupTfspd; guhkupg;GfSf;fhf Nju;e;njLf;fg;gl;l 
,e;j xg;ge;j epWtdj;jpw;F khj;jpuk; itj;jparhiy tshfj;jpy; gzpaplj;ij epWTtjw;F 
mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
(iii) 2020 kw;Wk; 2021 Mk; Mz;LfSf;fhd epjpf; fl;Lg;ghL njhlu;ghd mjpfhu toq;Fk; 

fbjj;jpd;gb> mtru guhkupg;gpw;fhf mwpKfg;gLj;jg;gl;l ePu; tbfhy;> foptiw Fopfs; 
epuk;gp topjy; my;yJ ,be;J tpOjy;> kpd; frpT> fLikahf gOjile;j $iufs; kw;Wk; 
fl;blq;fs; Nghd;w gzpfSf;F kl;Lk; &gh 300>000 tuk;gpw;Fs; gjpT nra;ag;gl;l 
xg;ge;jjhuu;fisf; nfhz;L epiwNtw;wg;gly; Ntz;Lk;. vdpDk;> 2019 kw;Wk; 2020 Mk; 
Mz;Lfspy; mt;thW mtrukw;w kw;Wk; itj;jparhiy guhkupg;G gpuptpD}L epiwNtw;wf; 
$ba 79 guhkupg;G gzpfis 2021 [dtup kw;Wk; 2021 khu;r; khjj;jpy; &gh 940>569 ,id 
xg;ge;jjhuUf;F toq;fpAs;sJ. 
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(iv) 2020 Mk; Mz;by; guhkupg;G gzpfs; njhlu;ghd gzp kjpg;gPLfs; jahupj;jy; my;yJ 

guhkupg;G gzpfis Nkw;ghu;itaply; Nghd;w vitAk; itj;jparhiy njhopy;El;g 
mYtyUf;F xg;gilf;ftpy;iy vd;gJld;> 2021 ,y; xU &gh 97>610 kjpg;gPl;ilj; 
jahupf;Fk; gzp kl;LNk nra;ag;gl;Ls;sJld;> itj;jparhiyapd; guhkupg;G gpuptpw;F 
NghjpasT Copau;fs; <LgLj;jg;glhj fhuzj;jhy; guhkupg;G gzpfspy; ngUk;ghyhd 
gzpfs; ntsp xg;ge;jjhuu;fisf; nfhz;L epiwNtw;wg;gl;Ls;sd.  

 
(/) b nrha;rh itj;jparhiyapy; rpR rlyq;fs;> fUf;fiyg;G ghfq;fs;> capuw;w cly; ghfq;fs;> 

kw;Wk; eQ;Rf;nfhb Nghd;wdtw;iw mfw;wp Gijg;gjw;fhd 2019 brk;gu; Kjy; 2021 mf;Nlhgu; 
tiuahd fhyg;gFjpf;fhf xg;ge;jjhuUf;F &gh 2>244>592 toq;fg;gl;Ls;sJ.  

(i) mfw;Wk; myFf;fhd mbg;gil nryT kjpg;gPl;ilj; jahupf;fhik> xg;ge;jjhuupd; 
juhRfisg; gad;gLj;j mDkjpj;jik> me;j juhRfspd; mstPLfs; GJg;gpf;fg;gl;Ls;sij 
cWjp nra;ag;glhik> eQ;Rf;nfhbapd; ePiu mfw;wp vil mstpLk; Kiwia 
mwpKfg;gLj;jhik> mfw;wYf;fhf mjpf vilia ,Ltjw;F mDkjpj;jik kw;Wk; 
rl;lG+u;tkhf ,tw;iw mfw;WtJ njhlu;ghf cWjp nra;ag;glhik Nghd;w fhuzq;fshy; 
cly; cWg;Gfis mfw;WtJ njhlu;ghf itj;jparhiy cs;sff; fl;Lg;ghL kw;Wk; 
fz;fhzpg;G gytPdkhd kl;lj;jpy; ,Ug;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. 
 

(ii) mikr;rpd; fPOs;s gy itj;jparhiyfspy; cly; cWg;Gfis mg;Gwg;gLj;j gy;NtW 
Kiwfs; gpd;gw;wg;gl;lij mtjhdpf;f Kbe;j NghjpYk;> murhq;fj;jpw;F Fiwe;j nryT 
kw;Wk; Nkhrbfs;> gpiofis Fiwf;Fk; tpjj;jpy; itj;jparhiyapd; nfhs;stpw;F Vw;g 
njupT nra;aNtz;ba Kiw njhlu;ghf topfhl;by;fs; toq;fg;gltpy;iy vd;gJ 
mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

(iii) 01 fpNyh eQ;Rf;nfhb> xU rpRtpd; rlyk;> 01 fpNyh fUf;fiye;j ghfq;fs; kw;Wk; 01 
fpNyh cly; cWg;Gfs; vd;gtw;iw mfw;Wtjw;fhd nryT kjpg;gPL vJTk; 
jahupf;fg;glhj fhuzj;jhy; vt;tpj xg;gPLfSk;; ,d;wp 2020 Mk; Mz;bd; xU myfpw;fhd 
tpiyAld; xg;gpLifapy; 2021 Mk; Mz;by; mtw;wpy; xU nghUSf;fhf 521 rjtPjk; 
Kjy; 6371 rjtPjk; tiuahd tpiy khWghLfSld; xg;ge;jjhuu;fspdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l 
myF tpiyfspd; mbg;gilapy; itj;jparhiy gzk; nrYj;jpAs;sJ. ,jd; tpisthf 
2020 Mk; Mz;Lld; xg;gpLifapy; 2021 Mk; Mz;by; capuw;w cly; cWg;Gfis 
mfw;Wtjw;fhd nryT &gh 749>710 ,dhy; mjhtJ 8070 rjtPjj;jhYk;> eQ;Rf;nfhbia 
mg;Gwg;gLj;Jtjw;fhd nryT &gh 21>928 ,dhy; mjhtJ 696 rjtPjj;jpdhYk; 
mjpfupj;Js;sJ. 

 

(iv) 2021 [_d; 01 Kjy; 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapy; 
itj;jparhiyapd; Fsp&l;bfs; kw;Wk; Fspu;rhjdg; ngl;bfSf;fhd guhkupg;G kw;Wk; 
Nritfis toq;Ftjw;F ,yq;if kpd;rhu rigAld; 1>218>017 &gh ngWkjpahd 
xg;ge;jk; nra;ag;gl;l NghjpYk;> me;j Nritfs; rupahf toq;fg;glhj fhuzj;jhy; 2021 
Mk; Mz;L Kjy; jz;zPu; frpe;J nfhz;bUe;j gpNuu miw Fspu; rhjdg; ngl;bia 
gioa epiyf;F nfhz;Ltu jtwpaJ. ,jd; fhuzkhf eQ;Rf;nfhb kw;Wk; capuw;w 
cly; cWg;Gfs; mfw;Wk; NghJ mtw;Wld; Njq;fpapUf;Fk; ePUld; Nru;j;J mtw;wpd; 
vilf;F Vw;g gzk; nrYj;jg;gl;lij mtjhdpf;f Kbe;jJ.  

 

(v) 2021 brk;gu; 21 Mk; jpfjp Kjy; 2022 [dtup 25 Mk; jpfjp tiuapyhd fhyg;gFjpapy; 
itj;jparhiyapy; 553 gpurtq;fspy; ,Ue;J mfw;wg;gl;l 550 fpNyh eQ;Rf;nfhb nfhz;l 
Fspu; rhjdg; ngl;bapd; Nkhrkhd nraw;ghl;bd; fhuzj;jhy; mtw;wpy; ePu; 
Njq;fpapUe;jjhf 2022 [dtup 26 Mk; jpfjpad;W Nkw;nfhs;sg;gl;l fzf;fha;tpy; 
fz;lwpag;gl;lJ. mjd;gb> ePUld; $ba eQ;Rf;nfhbapd; ruhrup vil 995 fpNyh MFk;. 
NkYk;> 2022 ngg;utup 03 Mk; jpfjp Nkw;nfhs;sg;gl;l fzf;fha;tpy; mjw;F Ke;ija 
ehspy; itj;jparhiyapy; ,lk;ngw;w 19 gpurtq;fspy; ntspNaw;wg;gl;l eQ;Rf;nfhbfspd; 
vil 10>700 fpuhkpy; xU myF eQ;Rf;nfhbapd; ruhrup vil 563 fpuhk;. ,izaj;jsj;jpd; 
Clhf ngwg;gl;l jfty;fspd; gb gpurtj;jpd; NghJ ntspNaw;wg;gLk; eQ;Rf;nfhbapd; 500 
fpuhk; Kjy; 800 fpuhk; tiu cs;sjhfTk;> mjid Fspu;rhjdg; ngl;bapy; 
fsQ;rpag;gLj;Jtjhy; Njq;fpa jz;zPUld; $ba epiw 01 fpNyhthf ,Ug;gjhfTk; 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. mjd; mbg;gilapy; fzf;fpLk; NghJ 2019 etk;gu; 29 Mk; jpfjp 
Kjy; 2021 mf;Nlhgu; 26 Mk; jpfjp tiuapyhd 01 tUlKk; 11 khjq;fSf;F 29>616 
fpNyh eQ;Rf;nfhbf;F 1>020>970 &gh xg;ge;jjhuUf;F Nkyjpfkhf nrYj;jg;gl;Ls;sJ 
vdTk;> 2021 mf;Nlhgu; 27 Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gu; 20 Mk; jpfjp tiuapyhd 
fhyg;gFjpapy; 891 fpNyh eQ;Rf;nfhbf;fhf xg;ge;jjhuUf;F &gh 35>640 Nkyjpfkhf 
toq;Ftjw;F jpl;lkplg;gl;bUe;jikAk; mtjhdpf;fg;gl;lJ. 
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3.5 nrhj;J Kfhikj;Jtk; 
 

 (m) rPd murhq;fj;jpd; cjtpAld; 2015 Mk; Mz;by; fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiyapy; ,uj;j 
tq;fpf;fhf toq;fg;gl;L epWtg;gl;l Bry; kpd; gpwg;ghf;fp 2019 Mk; Mz;L Kjy; nraypoe;j 
NghjpYk; mjid rup nra;J gad;gLj;Jtjw;F Njitahd eltbf;iffs; vLf;fg;gltpy;iy. 

 
(M) nfhOk;G Njrpa itj;jparhiyapd; Nehapay; Ma;T$lj;jpy; 21 tifahd ,uj;jg; 

gupNrhjidfisr; nra;af;$ba Kone 60 jd;dpaf;f Ma;T$l gFg;gha;T cgfuzk; (Automated 

Chemistry Analyzer)  2021 [_iy 13 Mk; jpfjpad;W Vw;gl;l kpd;frpT fhuzkhf 
nraypoe;Js;sJld; 2022 Vg;uy; 30 Mk; jpfjptiuAk; mjid gioa epiyf;F nfhz;Ltu 
jtwpajhy; me;j cgfuzk; 08 khjq;fSf;F Nkyhf gad;gLj;jg;gltpy;iy.  

 
(,) ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;L flDjtpapd; fPo; mikr;rpdhy; eilKiwg;gLj;jg;gl;l mur 

itj;jparhiyfspd; kUj;Jtf; fopT Kfhikj;Jt jpl;lj;jpd; %yk; FUzhfy; Nghjdh 

itj;jparhiyf;F 2018 Mk; Mz;L toq;fg;gl;l 701>336 mnkupf;f nlhyu; ngWkjpahd Metamizer 
,ae;jpuk; Kiwahf itj;jparhiyf;F ifaspf;fg;gltpy;iy vd;gjhy; vOj;J%y mwpg;G 
,y;yhky; cupa tpepNahfj;jupdhy; ,ae;jpuj;jpd; ghfq;fis mfw;wp itj;jparhiyapypUe;J 
vLj;Jr; nrd;wik cWjp nra;ag;gl;lJ. itj;jparhiyapy; epWtg;gl;l ,ae;jpuj;jpd; ghfq;fs; 
vOj;J%y xg;Gjy; kw;Wk; vOj;J%y mwptpg;Gfs; ,y;yhky; ,ae;jpuj;jpy; ,Ue;J mfw;wp 
vLj;Jr;nry;tjw;F ,lkspj;jik nrhj;J ghJfhg;gpd; mbg;gilapy; itj;jparhiyapd; cs;sf 
fl;Lg;ghL gytPdkhd kl;lj;jpy; ,Ug;gijf; fhz Kbe;jJ. 

 
(<) 2020 [dtup Kjy; 2021 ngg;utup tiuapyhd xU tUlj;jpw;F Nkyhf> `k;ghe;Njhl;il khtl;l 

nghJ itj;jparhiyapd; cztfk; tpepnahfj;ju; xUtupdhy; xg;ge;jq;fs; ,d;wp elj;jg;gl;L 
te;jJld;> mjw;fhf itj;jparhiyf;F nrYj;j Ntz;ba thlif> ePu;f; fl;lzk;> kpd; fl;lzk; 
kw;Wk; jhkjf; fl;lzk; vd;gdtw;wpd; nkhj;j njhif 1>608>537 &ghTk;> 2020 kw;Wk; 2021 Mk; 

Mz;Lfspy; itj;jparhiyfspy; “n`y ngh[_d;fy” guhkupj;jikf;fhf tpepNahfj;juplkpUe;J 
mwtplg;glNtz;ba 1>094>000 &ghTk; 2021 [_iy 06 Mk; jpfjpapYk; mwtplg;gltpy;iy.  

 
(c) `k;ghe;Njhl;il Gjpa itj;jparhiy epu;khzpf;fg;gLk; NghJ> xt;nthU gpupTfs; kw;Wk; 

thl;LfSf;Fk; kUj;Jtu;fSf;fhd miog;G miwfs; kw;Wk; kUj;Jt miwfs; (On call 

room/Doctors room)  fl;lg;gl;ld. mt;thW miwfs; xJf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> kUj;Jt 
mYtyu;fspd; cj;jpNahfG+u;t ,y;yq;fSf;fhf epu;khzpf;fg;gl;l 24 ,y;yq;fspy; 21 ,y;yq;fs; 

miog;G miwfshf (On call room) ghtpf;fg;gLtJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. mjd;gb> cj;jpNahfG+u;t 
,y;yq;fs; NtW NjitfSf;fhf gad;gLj;jpajhy;> 2020 [dtup Kjy; 2022 Nk khjk; tiuapyhd 
17 khjq;fSf;F ,e;j ,y;yq;fspy; ,Ue;J nkhj;jk; 1>428>000 tUkhdk; ,og;G Vw;gl;Ls;sJ. 

 
 
3.6 epjp Kiwf;NfLfspd; tbtj;jpy; guptu;jidfs; 
(m) 2022 Vg;uy; 30 Mk; jpfjpapYk; nfhOk;G Njrpa itj;jparhiyapy; ntspNehahsu; gpuptpd; gpujpg; 

gzpg;ghsuhf flikahw;wpa cj;jpNahfj;jUf;F 2019 etk;gu; 03 Mk; jpfjpapypUe;J rk;gsj;Jld; 
$ba ,uz;L tUl fw;wy; tpLKiwf;F mDkjp toq;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> 2020 etk;gu; 02 Mk; 
jpfjp tiuahd tUlhe;j tpLKiwia kl;Lk; gad;gLj;Jtjhf me;j cj;jpNahfj;jupdhy; 
mwptpf;fg;gl;lJ. fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l jfty;fspd;gb> mq;fPfupf;fg;gl;l tUlj;jpy; 
ntspehl;Lg; gapw;;rpf; fhyj;jpw;F 26>376 rpq;fg;G+u; nlhyu;fs; toq;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> mtu; 
,e;j tUlj;jpy; 08 khjq;fSf;Fk; Nkyhf ,yq;ifapy; jq;fpapUe;J ntspehl;Lg; gapw;rp 
nfhLg;gdTfisg; ngw;Ws;shu;. mtu; ,yq;ifapy; jq;fpapUe;j fhyj;jpy; ,izatopg; 
gapw;rpiag; ngWtjhf mikr;rpw;Fj; njuptpf;ftpy;iy vd;gJld;> Fwpj;j fhyg;gFjpf;fhd 
ntspehl;Lg; gapw;rp nfhLg;gdTfs; kw;Wk; khjhe;j rk;gsk; ngw;Wf;nfhz;lik rl;l 
tpNuhjkhdjhFk;. 

 
(M) mikr;rpw;Fr; nrhe;jkhd thfdq;fs; njhlu;ghd cs;sf fl;Lg;ghl;L mikg;G gytPdkhd 

kl;lj;jpy; cs;sJ. ,jd; fhuzj;jhy; gy;NtW Kiwfspy; cz;ikf;Fg; Gwk;ghd nfhLg;gdTfs; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd re;ju;g;gq;fSf;F ,J toptFj;Js;sJ. ,J njhlu;ghf Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Nrhjidfs; 2021 [_iy khjj;jpw;F kl;LNk tiuaWf;fg;gl;Ls;sJld;> me;j khjk; njhlu;ghf 
tprhuizf;fhf Nfhug;gl;l rpy jfty;fs;  fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;glhjjhYk;> 
rku;g;gpf;fg;gl;l jfty;fs; G+uzkw;w jfty;fs; vd;gjhYk; tprhuizia kl;Lg;gLj;j Neupl;lJ. 

(i) ghJfhg;Gg; gpuptpdhy; guhkupf;fg;gLk; thfdq;fspd; tUif kw;Wk; ntspNaWjy; 
njhlu;ghd gjpNtL Kiwahf> njspthf kw;Wk; GJg;gpj;j Kiwapy; guhkupf;fg;gltpy;iy. 
rpy re;ju;g;gq;fspy; thfdj;jpd; tUif gjpT nra;ag;gl;l NghjpYk;> mjd; Gwg;ghL gjpT 
nra;ag;gltpy;iy vd;gJld; thfd ,yf;fq;fs; njspthf gjpT nra;ag;glhj 
re;ju;g;gq;fSk; fhzg;gl;ld. 
 

(ii) fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;;gl;l jfty;fspd;gb> 2021 [_iy khjkhFk; NghJ mikr;rpd; 
mjpfhupfSf;F 30 thfdq;fSk;> nghJ Xl;lj;jpw;fhf 63 thfdq;fSk; xJf;fg;gl;Ls;sd. 
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xJf;fg;gl;l 30 thfdq;fspy; 16 thfdq;fspd; 2021 [_iy khjj;jpw;fhd khjhe;j Xl;Leu; 
gjpT kl;LNk fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;l;Ls;sJld;> kPjKs;s xJf;fg;gl;l thfdq;fspy; 
16 thfdq;fSf;fhd khjhe;j Xl;Leu; gjpNtL 2022 [_d; khjj;jpYk; $l fzf;fha;tpw;F 
rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gl;l 16 thfdq;fs; njhlu;ghd khjhe;j 
Xl;Leu; gjpTfs; Kiwahf kw;Wk; GJg;gpj;j Kiwapy; guhkupf;fg;gltpy;iy. Fwpg;ghf 
me;j 16 thfdq;fSf;F epakpf;fg;gl;l rhujpfs; fhiy 6 kzp Kjy; kWehs; fhiy 6 
kzptiu 24 kzpj;jpahyq;fs; gzpGupe;jjhf thfdk; xJf;fg;gl;l mjpfhupapdhy; 
rhd;WWjp nra;Js;sJld;> Fwpj;j rhujpfs; epahakw;w Kiwapy; Nkyjpf Neu 
nfhLg;gdTfisg; ngw;wpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 
 

(iii) mikr;rpd; mjpfhupfSf;F xJf;fg;gl;l thfdq;fs; my;yJ nghJ Xl;lq;fSf;fhf 
xJf;fg;gl;l thfdq;fs; mikr;rpd; tshfj;jpy; ,Ue;J ntspNaWtjw;Fk; kPz;Lk; 
mikr;rpd; tshfj;jpw;Fs; Eiotjw;Fk; Xl;Leu; mDkjpg; gj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;l 
NghjpYk;> Xl;Leu; mDkjpg; gj;jpuk; Kiwahf> njspthf kw;Wk; thrpf;ff;$ba Kiwapy; 
epug;gg;gltpy;iy. NkYk; thfdk; NfhUk; cj;jpNahfj;ju; flik> thfd ,yf;fq;fs; 
Mfpait njspthf epug;ghj nra;ag;glhj re;ju;g;gq;fSk; cs;sd. mj;Jld;> xU 
mDkjpg; gj;jpuj;ij gad;gLj;jp gy jlitfs; mikr;rpw;F ntspNa thfdk; vLj;Jr; 
nry;yg;gl;l rk;gtq;fSk;> rhujp ifnahg;gkpl;L mjid rhd;WWjp nra;ahj 
re;ju;g;gq;fSk;> ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju; ifnahg;gkpl;L mjid rhd;WWjp nra;ahj 
re;ju;g;gq;fSk; fhzg;gl;lik mtjhdpf;fg;gl;lJ  

 
(,) fhry; tPjp kfspu; itj;jparhiyapdhy; 2018 Mf];l; Kjy; 2019 [dtup tiuapyhd 

fhyg;gFjpf;fhf itj;jparhiy Rj;jpfupg;G NritfSf;fhd nfhLg;gdTfs; toq;Fk; NghJ> 
Rj;jpfupg;G gzpahsu;fspd; khjhe;j tUifg; gjpNtLfs; kw;Wk; rk;gs gjpNtLfisr; 
rupghu;f;fhky; nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gl;l fhuzj;jhy; 3>855>188 &ghTk;> 2018 [_iy 16 Mk; 

jpfjpa 2080/22 vDk; ,yf;f mjp tpN\l tu;j;jkhdp mwptpj;jYf;F mika> Rj;jpfupg;G Nrit 
njhopy;Jiw Nritapy; <Lgl;ltu;fSf;F murhq;fj;jpdhy; mjpfupf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; 
toq;FtJ njhlu;ghf mikr;rpd; nfhs;sy; FOtpdhy; 2018 brk;gu; 17 Mk; jpfjp toq;fpa 04 
epge;jidfSf;F Kuzhf rk;gsk; toq;fpa fhuzj;jhy; 3>354>552 &ghTkhf nkhj;jk; 7>209>740 
&gh tpepNahfj;jUf;F Nkyjpfkhf toq;fpAs;sJ. 

 
(<) fz;b Njrpa itj;jparhiy kw;Wk; Nguhjid Nghjdh itj;jparhiyapd; jhjpau; Nrit 

cj;jpNahfj;ju;fSf;F Nkyjpf Nrit nfhLg;gdTfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

(i) ,yq;if [dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; jhgd tpjpf;Nfhitapd; mj;jpahak; VIII ,d; 
gpupT 2 ,d;gb> Nkyjpf Neu nfhLg;gdTfisg; ngWtjw;fhf epu;zapf;fg;gl;l msT 
Ntiyfs; nra;ag;gLtijAk;> Ntiyapy; <Lglhj fhyj;jpw;F Nkyjpf Neuk; 
toq;fg;glhky; ,Ug;gijAk; cWjpg;gLj;JtJ mtrpak; vd;w NghjpYk;> 2009 khu;r; 27 

Mk; jpfjpa 02/19/2009 vDk; ,yf;f mikr;R Rw;wwpf;if Clhf Nkyjpf Neuj;ij 
fzpf;Fk; NghJ thuj;jpw;F 36 kzpj;jpahyq;fSf;F Nkw;gl;l fhyk; flikapy; <LgLk; 
NghJ Nkyjpf Neu nfhLg;gdTfs; toq;Ftjw;F mDkjp mspf;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb> 
fz;b Njrpa itj;jparhiyapy; 06 kzpahy Nrit Row;rpf;F Nkw;gl;l 225 jhjp 
cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk;> 48 jhjpau; rNfhjupfSf;Fk; 11 tpN\l ju jhjp 
cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk; 2020 brk;gu; 27 Mk; jpfjp Kjy; 2021 nrg;nlk;gu; 25 tiuapyhd 
fhyg;gFjpf;Fs; ngwg;gl;l tpLKiw ehl;fSf;fhf ehnshd;Wf;F 08 kzpj;jpahyq;fs; 
tPjk; Ntiy nra;j kzpj;jpahyq;fSld; Nru;j;J Nkyjpf Nritf; nfhLg;gdT 
fzf;nfLg;G nra;ag;gl;ljhy; tpLKiw ehl;fSf;fhf Rkhu; 2 kzpj;jpahyq;fs; tPjk; 
Ntiy nra;ahj 46>612 kzpj;jpahyq;fSf;fhf nkhj;jk; 15>094>800 &ghTk;> Nguhjid 
Nghjdh itj;jparhiyapy; 06 kzpj;jpahy Nrit Row;rpf;F Nkw;gl;l 04 tpN\l ju jhjp 
cj;jpNahfj;ju;fs; 64 jhjp cj;jpNahfj;ju;fspdhYk; 2021 [dtup njhlf;fk; Mf];l; 
khjk; tiuapyhd 08 khjq;fspy; KiwNa 10 kzpj;jpahyq;fs; kw;Wk; 08 kzpj;jpahyk; 
tPjk; gzpGupe;j kzpj;jpahyq;fSld; Nru;j;J Nkyjpf Nrit nfhLg;gdTfis 
fzf;fpl;ljpy; tpLKiw jpdj;jpw;fhf 4 kzpj;jpahyq;fs; kw;Wk; 02 kzpj;jpahyq;fs; tPjk; 
Rkhu; Ntiy nra;ahj 6>226 kzpj;jpahyq;fSf;F nkhj;jkhf 1>947>010 &ghTk; Nkyjpf 
Neuf; nfhLg;gdthf toq;fg;gl;Ls;sJ. 
 
 

(ii) jhjp cj;jpNahfj;ju;fSf;F Nkyjpf Nrit nfhLg;gdTfs; toq;Fk; NghJ> xt;nthU 
thuKk; Qhapw;W 07 kzp Kjy; mLj;j QhapW 07 kzp tiu xU thu Nritf; fhyk; 
vd;gij mbg;gilahff;nfhz;L>  xU thuj;jpw;F 36 kzpj;jpahyq;fSf;F Nky; gzp 
GupAk; xt;nthU kzpj;jpahyj;jpw;Fk; Nkyjpf Neuf; nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLfpd;wik 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. vt;thwhapDk;>  thu Xa;T ehl;fspy; flikf;F miof;fg;gLk; NghJ 
thuj;jpw;F 42 kzp Neuk; gzpahw;w Ntz;bapUg;gjhYk;> NkNy Fwpg;gplg;gl;l 36 kzpNeu 
tuk;ig jhz;LtjhYk; me;j kPjKs;s 06 kzpj;jpahyj;jpw;F $Ljy; nfhLg;gdTfs; 
toq;fg;gl;ld. me;j thu Xa;T tpLKiw jpdj;jpw;F tpLKiw jpd nfhLg;gdTk; 
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toq;fg;gLtjhy; xNu fhyj;jpw;F ,ul;bg;G nfhLg;gdT toq;fg;gLtJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. 
mjd;gb> fz;b Njrpa itj;jparhiyapy; tpN\l ju jhjp cj;jpNahfj;ju;fs; 11 Ngu; 2020 
brk;gu; 27 Mk; jpfjp Kjy; 2021 Mf];l; 28 Mk; jpfjp tiuapyhd fhyg;gFjpapy; thu 
Xa;T tpLKiw ehl;fspy; jkJ flikfis nra;jjw;fhf tpLKiw jpdf; nfhLg;gdthf 
1>318>578 &ghTk;> Nkyjpf Nritf; nfhLg;gdthf 331>800 &ghTk; kw;Wk; Nguhjid 
Nghjdh itj;jparhiyapy; 2020 brk;gu; 27 Mk; jpfjp Kjy; 2021 Mf];l; 28 Mk; jpfjp 
tiuapyhd fhyg;gFjpapy; thu Xa;T tpLKiw ehl;fspy; jkJ flikfis nra;jjw;fhf 
tpLKiw jpd nfhLg;gdthf 448>197 &ghTk;> Nkyjpf Nritf; nfhLg;gdthf 331>800 
&ghTkhf xNu flikf; fhyj;jpw;F ,uz;L nfhLg;gdTfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 
 
 

(iii) fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; tpN\l ju jhjp cj;jpNahfj;ju;fs; fhj;jpUg;G Nrit 
fhyj;jpy; 12 kzpj;jpahyq;fs; njhlu;r;rpahd Nritapy; flikahw;wpajhf ifnahg;gk; 
,LtJld;> njhlu;r;rpahd Nritapy; <LgLj;Jk; nghUl;L Nrit mtrpaj;jpd; 
mbg;gilapy; miof;fg;gl;likf;F Mjhuq;fs; ,d;wp nghJthd gof;fkhf ehshe;jk; 
fhj;jpUg;G fhyj;jpy; 12 kzpj;jpahyq;fs; thl;L flikfs;> mYtyf flikfs; my;yJ 
,uT Neu fz;fhzpg;G vd njhlu;r;rpahd Nritapy; <Lgl;ljhf gjpT nra;J KOikahd 
Nkyjpf Neu nfhLg;gdit ngw;Ws;sdu;. ,jd; tpisthf 2020 brk;gu; 27 Mk; jpfjp 
Kjy; 2021 nrg;lk;gu; 25 Mk; jpfjp tiuapyhd fhyj;jpy; &gh 589>340 Nkyjpf Neu 
nfhLg;gdthf Nkyjpfkhf toq;fg;gl;Ls;sJ. mt;thNw Nguhjid Nghjdh 
itj;jparhiyapd; tpN\l ju jhjp cj;jpNahfj;ju;fs; fhj;jpUg;G Nrit fhyj;jpy; Rkhu; 
06 kzpj;jpahyq;fs; njhlu;r;rpahd Nritapy; flikahw;wpajhf ifnahg;gk; ,LtJld;> 
njhlu;r;rpahd Nritapy; <LgLj;Jk; nghUl;L Nrit mtrpaj;jpd; mbg;gilapy; 
miof;fg;gl;likf;F Mjhuq;fs; ,d;wp nghJthd gof;fkhf ehshe;jk; fhj;jpUg;G 
fhyj;jpy; 06 kzpj;jpahyq;fs; thl;L flikfs;> mYtyf flikfs; my;yJ ,uT Neu 
fz;fhzpg;G vd njhlu;r;rpahd Nritapy; <Lgl;ljhf gjpT nra;J KOikahd Nkyjpf 
Neu nfhLg;gdit ngw;Ws;sdu;. ,jd; tpisthf 2020 brk;gu; 27 Mk; jpfjp Kjy; 2021 
Mf];l; 28 Mk; jpfjp tiuapyhd fhyj;jpy; &gh 240>950 Nkyjpf Neu nfhLg;gdthf 
Nkyjpfkhf toq;fg;gl;Ls;sJ. 
 

(iv) Nguhjid Nghjdh itj;jparhiyapd; tpN\l ju jhjp cj;jpNahfj;ju;fs; fhj;jpUg;G 
Nritapy; <LgLj;Jtjw;fhf epWtdj; jiytupd; mDkjpAld; Kiwahf flik Row;rp 
jahupf;fg;gltpy;iy. NkYk;> nghJ tpLKiw jpdq;fspy; Nritapy; <LgLj;Jtjw;fhd 
Nrit Row;rp Kiwia tpN\l ju jhjp cj;jpNahfj;ju;fs; gpd;gw;wg;gltpy;iy. epWtdj; 
jiytupd; mDkjpapd;wp midj;J tpN\l ju jhjp cj;jpNahfj;ju;fSk; nghJ tpLKiw 
ehl;fspy; flikf;F r%fkspj;j re;ju;g;gq;fSk; cz;L. 2020 brk;gu; 27 Mk; jpfjp Kjy; 
2021 Mf];l; tiuapyhd fhyg;gFjpapy; 20 nghJ tpLKiw ehl;fs; Ntiy nra;jjw;fhf 
239>052 &gh tpLKiw jpd nfhLg;gdthf toq;fg;gl;Ls;sJld;> Nrit Row;rp Kiwapd; 
%yk; nryitf; Fiwf;f KbAk;. Mdhy; mJ Fwpj;J ftdk; nrYj;jg;gltpy;iy. 
 
 

(v) 2011 Mk; Mz;L Kjy; Nguhjid Nghjdh itj;jparhiyapy; tpN\l ju jhjp 
cj;jpNahfj;ju; xUtu; khj;jpuNk flikahw;wp te;Js;sJld;> 2019 kw;Wk; 2020 Mk; 
Mz;Lfspy; NkYk; %d;W cj;jpNahfj;ju;fs; epakpf;fg;gl;ldu;. ,e;j cj;jpNahfj;ju;fs; 
2018 Mk; Mz;L Kjy; 2021 Mk; Mf];l; tiuapyhd fhyg;gFjpapy; nghJthd flik 
Neuj;jpw;F Gwk;ghf flikahw;wpa Nrit Neuj;jpd; gFg;gha;tpd;gb> cj;jpNahfj;ju;fspd; 
vz;zpf;if mjpfupg;gl;lhy; flik gfpu;T fhuzkhf Nkyjpf Nrit Neuk; Fiwtjw;F 
gjpyhf khjhe;j Nkyjpf Nrit Neuq;fspd; ruhrup vz;zpf;if 344 kzpNeuj;jpypUe;J  
841 kzp Neuk; tiu Rkhu; 144 tPjj;jpdhy; mjpfupj;jpUg;gij mtjhdpf;f Kbe;jJ. 
 
 

3.7  Nkhrkhd nfhLf;fy; thq;fy;fs; 
(m) fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiyapy; 2019 Mk; Mz;L Nk khjk; 34>289 fpNyh fpuhk; 

kUj;Jtf; fopTfs; kw;Wk; 2>727 fpNyh fpuhk; $upa Ks; fopTfs; mfw;Wtjw;fhf jdpahu; 
epWtdnkhd;Wf;F &gh 4>384>545 nrYj;jg;gl;l NghjpYk;> 2022 [dtup 11 Mk; jpfjp 
Nkw;nfhs;sg;gl;l fzf;fha;tpd; NghJ me;j fopTfs; itj;jparhiy tshfj;jpypUe;J 
mfw;wg;glhky; 02 nfhs;fyd;fspy; Nrkpf;fg;gl;bUe;jik mtjhdpf;f Kbe;jJ. 

 
(M) mikr;rpw;Fs; nghwpapay; gpupnthd;W epWtg;gl;bUe;jJ. 

(i) mikr;rpd; xOq;fikg;G jpl;lj;jpd;gb> Nkyjpf nrayhsu; (nghwpapay; Nritfs;) 
,w;F ve;jnthU gpupT my;yJ jdp egUf;fhd Nkw;ghu;itAk; 
xg;gilf;fg;gltpy;iy vd;gJld;> me;j gjtpapd; fPo; mjpfhuk; fPo; Nehf;fpNah 
my;yJ mikr;rpd; nrayhsUf;F Nky; Nehf;fpNah mjpfhuk; 
gupe;Jiuf;fg;gltpy;iy. 
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(ii) fl;Lkhdk; njhlu;ghd Nfhg;Gfs; Nkyjpf nrayhsu; (nghwpapay; Nritfs;) 
Clhf mDg;Gk; KiwAk; ,Uf;ftpy;iy. khwhf fl;Lkhdk; njhlu;ghd tplak; 
Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; ehafj;jpd; Clhf Nkyjpf nrayhsu; (epu;thfk;) 
Clhf mikr;rpd; nrayhsUf;F mDg;Gk; tifapy; xOq;fikg;G jpl;lk; 
jahupj;Js;sJ. 

 
 

(iii) fl;Lkhdk; njhlu;ghd Nfhg;Gfs; gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; (tpepNahfk;) ,w;F 

,yq;if epu;thf Nritapd; juk; III ,idr; Nru;e;j cj;jpNahfj;ju; xUtuhd 
gzpg;ghsu; (fl;blk;) ,dhy; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJld;> mtUf;Ff; fPNo ,yq;if 

nghwpapay; Nritapd; juk; I Nru;e;j cj;jpNahfj;ju; xUtu; gzpg;ghsu; (fl;blk;) 
nghwpapayhsu; gjtpf;F epakpf;fg;gl;Ls;shu;. mjd;gb> ,iz Nritfshd 

,yq;if epu;thf Nritapd; juk; III ,idr; Nru;e;j cj;jpNahfj;ju; xUtupd; fPo; 

,yq;if nghwpapay; Nritapd; juk; I Nru;e;j cj;jpNahfj;ju; xUtu; 
gzpaku;j;jg;gl;Ls;shu;. 

 
(iv) fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l jfty;fspd;gb> 2020 Mk; Mz;by; mikr;rpdhy; 

nray;gLj;jg;gl;l 62 fl;Lkhdj; jpl;lq;fspy; 31>650>382>750 &gh kjpg;gPl;by; 30 

jpl;lq;fspd; xg;ge;jjhuu; kw;Wk; MNyhrfu; (Contractor and Consultant/Engineer)  
Mfpa ,U gjtpfSk; xNu epWtdj;jpw;F toq;fg;gl;Ls;sJld;> ,jd; fhuzkhf 
xU jpl;lj;ij tpidj;jpwdhf kw;Wk; jpwk;gl nray;gLj;JtjpYk;> jpl;lj;ij 
nray;gLj;Jtjpy; Neu;ik> RahjPdk; kw;Wk; ntspg;gilj;jd;ik Mfpatw;wpd; 
ghJfhg;gpYk; ghjpg;Gfs; Vw;glf;$Lk; vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 
(v) 1991 Mk; Mz;by; Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; ehafk;> nghwpapay; 

gzpfSf;fhd kj;jpa MNyhrfu; gzpafj;Jld; ifr;rhj;jpl;l xg;ge;jj;jpd;gb> 2021 
Mk; Mz;L tiu MNyhrid gzpfs; Nghl;bAldhd tpiykDf;Nfhuy;fs; ,d;wp 
me;j gzpafj;jpw;F toq;fg;gl;bUe;jJld;> 2020 Mk; Mz;by; nray;gLj;j 
jpl;lkplg;gl;l 62 jpl;lq;fspy; 52 jpl;lq;fspd; MNyhrid Nritfs; toq;Ftij 
mNj gzpafj;jpw;F toq;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb> Nghl;bapd; %yk; ngwf;$ba 
nghUshjhu mD$yq;fs; ,of;fg;gl;ld.  

 
(vi) rpy re;ju;g;gq;fspy; kl;Lk; MNyhrid NritfSf;fhf mur nghwpapay; 

$l;Lj;jhgdk; kw;Wk; tbtikg;G $l;Lj;jhgdk; njupT nra;ag;gl;bUg;gjhy;> 
MNyhrid Nritfs; ngWtjpy; mikr;R cWjpahd kw;Wk; Kiwahd 
nfhs;iffis gpd;gw;wtpy;iy vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 
(vii) mikr;rpy; Nkyjpf nrayhsu; (nghwpapay; Nrit)> rptpy;> ,ae;jpu kw;Wk; kpd; 

nghwpapayhsu;fs;> tbtikg;ghsu;fs; kw;Wk; njhopy;El;g mjpfhupfs; cl;gl 
fl;Lkhd JiwfSf;Fupa 43 cj;jpNahfj;ju;fs; nfhz;l nghwpapay; gpupnthd;W 
fhzg;gl;l NghjpYk;> fl;Lkhd jpl;lq;fs; kw;Wk; itj;jparhiyfspdhy; 
Mz;LNjhWk; nray;gLj;jg;gLk; gOJ ghu;j;jy; eltbf;iffs; kw;Wk; 
etPdkakhf;Fjy; Nghd;wtw;Wf;fhf jpl;lq;fs; kw;Wk; kjpg;gPLfs; jahupj;jy; 
kw;Wk; gzp Nkw;ghu;it eltbf;iffSf;F fl;lzk; nrYj;Jk; mbg;gilapy; 
nghwpapay; gzpfSf;fhd kj;jpa MNyhrfu; gzpafk; Nghd;w ntsp epWtdj;jpw;F 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 
 

(viii) kj;jpa murpd; fl;bl jpizf;fsk;> khfhz kw;Wk; khtl;l nrayfq;fs; 
Mfpatw;why; mq;fPfupf;fg;gl;l tpiyfs; fhzg;gl;l NghjpYk;> nghwpapay; 
gzpfSf;fhd kj;jpa MNyhrfu; gzpafj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l cau; 
tpiyfisg; gad;gLj;jp kjpg;gPLfs; jahupf;fg;gl;Ls;sd. 
 

(ix) nghwpapay; gpupit tpupTgLj;jp xU Kiwahd gbepiyapd;; fPo; mikr;rpd; 
nrayhsu; tiuapyhd nghWg;Gfs; ghAk; nghwpKiwia jahupj;J nghwpapay; 
gpuptpw;F ,e;j gzpia xg;gilg;gjd; %yk; Mz;LNjhWk; mjpfsthd gzj;ij 
kpr;rg;gLj;Jk; jpwdpy; ftdk; nrYj;jg;gltpy;iy. 

 

(,) ,uj;jk; kw;Wk; cly; jputq;fshy; rpwpJ fiwgbe;j Jzpfis Jitj;J Rj;jk; 
nra;tjw;fhd trjpfs; `k;ghe;Njhl;il nghJ itj;jparhiyapy; fhzg;gl;l NghjpYk;> 
2019 Mf];l; Kjy; 2021 ngg;utup khjk; tiuapyhd 06 khjq;fspy; midj;J 
mOf;Fj;JzpfisAk; ntspg;Gw xg;ge;jjhuu;fspdhy; Jitf;fg;gl;ljd; fhuzkhf 
17>823>232  &gh nrYj;jg;gl;Ls;sJ.  



78 

 

(<) `k;ghe;Njhl;il khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; 600 njhiyNgrpfs; nfhz;l cs;sf 

njhiyNgrp mikg;G xU jdpahu; epWtdj;jpdhy; SUV- 8300 vDk; ,yf;fk; nfhz;l xU 

gjpg;G (version) ,dhy; epWtg;gl;Ls;sJld;> me;j gjpg;G fhyhtjpahdjhy;> SUV/9100 

vDk; ,yf;fk; nfhz;l xU gjpthf Nkk;gLj;Jtjw;F (Upgrade version) 1>798>200 &gh 

tpepNahfj;jUf;F nrYj;jg;gl;Ls;sJ. Mdhy;> tpepNahfj;jupdhy; SUV- 8100 vDk; ,yf;f 

nkhly; ,yf;fj;Jld; nghUe;jf;$ba Nkk;gLj;jg;gl;l gjpg;ig (upgrade version) 
gad;gLj;jpajhy; mjw;fhfr; nrytopf;fg;gl;l KOj;njhifAk; nghUshjhukw;w 
nrythFk;. 

(c) fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; fjpupay; gpuptpy; fjpu; tPr;R njhlu;ghd gupNrhjidfspd; 

nray; jpwd; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila xU fzpdp mikg;G (PACS/RIS) 
epWtg;gl;Ls;sJ.  

(i) Picture Archival and Commutation System (PACS) with Radiology Information System (RIS) 

vDk; fzpdp mikg;ig rpwg;ghf Kbf;fg;gl;ljhf njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpdhy; 
2019 mf;Nlhgu; 02 Mk; jpfjpad;W toq;fg;gl;l mwpf;ifapd; mbg;gilapy; 
xg;ge;jjhuUf;F 2020 etk;gu; 17 Mk; jpfjp tl; tupAld; 30>831>350 &gh KOj; 
njhifiaAk; nrYj;jpAs;sJ. vdpDk; jpl;lk; epiwtile;jjhf mwptpf;fg;gl;L 02 
tUlq;fSf;F NkyhfpAk; kw;Wk; KOj; njhifAk; nrYj;jg;gl;L xU tUlj;jpw;F 
NkyhfpAk; 2022 [dtup 30 Mk; jpfjpapYk; ,e;j mikg;G vjpu;ghu;j;j Nehf;fq;fis 
epiwNtw;wf;$bathW itj;jparhiyapDs; gad;gLj;jg;gltpy;iy vd;gJ 
mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

   

(ii) ,e;j mikg;ig mwpKfg;gLj;jpajd; Kf;fpa Nehf;fq;fspy; xd;W> efy; vLg;gjw;fhd 
ngUk; nryitj; jtpu;g;gJ vd;whYk;> ,j;jpl;lk; epiwtile;jjhf njhopy;El;gf; FO 
rhd;wspj;j jpdkhd 2019 mf;Nlhgu; 02 Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gu; 31 tiuapyhd 
fhyg;gFjpapy; fjpupay; efy; vLg;gjw;fhf 77 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;l njhif 
nryT nra;ag;gl;Ls;sJ. NkYk;> ,e;j mikg;gpd; nrytpy; glj;ij Nrkpg;gjw;fhd 
nryTk; cs;sjhy; mr;rpLtjw;fhd nryit Fiwg;gjw;F gjpyhf me;j nryTld; 
Nkyjpf nryTk; Nru;e;Js;sJ. 

 

(iii) fjpupaf;f gupNrhjidf;fhd Nehahsp gjpNtLfspy; cs;s juTfs; ,e;j fzpdp 

mikg;gpy; cs;spLtjw;F khj;jpuk; fjpupaf;f gpuptpw;fhd mYtyfk; (Front office) ,d; 
Clhf Nkw;nfhs;sg;gl;l NghjpYk;> Nehahspapd; itj;jparhiy gjpT ,yf;fj;jpw;F 
gjpyhf fjpupaf;f gpuptpd; gjpNtl;by; cs;s njhlu; ,yf;fj;ij mikg;gpy; 
cs;splg;gl;Ls;sJ. mj;Jld; me;j ,yf;fKk; Kiwahf cs;sPL nra;atpy;iy 
vd;gJld;> jpdrup Nkw;nfhs;sg;gLk; gupNrhjidfs; mikg;gpw;F cs;sPL 
nra;ag;gLtij cWjpg;gLj;Jk; KiwAk; ,y;yhjjhy; me;j gzpfSk; Kiwahf 
eilngwhky; ,Ug;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

(iv) itj;jparhiyapy; gad;gLj;jg;gLk; midj;J vf;];Nu ,ae;jpuq;fSk; fzpdp 
mikg;gpy; ,izf;fg;gl;Ls;sjh vd;gij cWjpg;gLj;Jk; trjpfs; ,e;j mikg;gpy; 
,y;iy vd;gJld;> itj;jparhiyapd; ,Uja rpfpr;irg; gpuptpy; gad;gLj;jg;gLk; 04 
vf;];Nu ,ae;jpuq;fs; fzpdpAld; ,izf;fg;gltpy;iy. mjpy; 02 ,ae;jpuq;fspd; 

Nrkpg;Gj; jpwd; NghJkhdjhf ,y;yhjjhy; $Ljy; nrytpy; Nrhjidj; juT CD/DVD 

jl;Lfspy; Nrkpf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

(v) ,e;j mikg;G njhlu;ghf ,uz;L jug;gpduhYk; mikg;gpd; Njit Ma;T/gFg;gha;T 

(System Requirement Study (SRS)) elj;jg;gltpy;iy vd;gJld;> jpl;lj;ij 

mwpKfg;gLj;Jtjw;fhd Kd;nkhopT (proposal for PACS implement) kl;LNk 
jahupj;Js;sJ. mjd;gb> mikg;gpy; Nrkpf;fg;gl;l juTfisg; gad;gLj;jp 
itj;jparhiy epu;thfj;jpw;Fj; Njitahd vz;zpay; juTfisg; ngWtjw;Fk; kw;Wk; 
gy;NtW gFg;gha;Tfs; Nkw;nfhs;tjw;Fj; Njitahd mwpf;iffisg; ngWtjw;Fkhd 

trjpfs; (Reporting Facilities) jpl;lj;jpd; fPo; cUthf;fg;gltpy;iy vd;gJ 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(vi) nghJthd flik Neuj;jpw;F Gwk;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; fjpupaf;f 
gupNrhjidfSf;fhf fjpupayhsu;fSf;F khjpup nfhLg;gdTfs; toq;Fk; NghJ> 
elj;jg;gl;l Nrhjidfspd; vz;zpf;if njhlu;ghf juTfisg; ngWtjw;F ,e;j 
mikg;gpy; trjpfis Kiwahf Nkk;gLj;jp gad;gLj;JtJ njhlu;ghf ftdk; 
nrYj;jg;gltpy;iy. 

 

(vii) mikr;rpd; fPOs;s 20 itj;jparhiyfs; kw;Wk; nlyp fjpupaf;f (Tele radiology) ikak; 

epWTtjw;fhd Picture Archival and Commutation System (PACS) with Radiology Information 

System (RIS) jpl;lk; Muk;gpg;gjw;F mikr;rpd; nrayhsUf;Fk; rPd epWtdj;jpw;Fk; 
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,ilNa 2019 mf;Nlhgu; 02 mk; jpfjp 33>250>000 mnkupf;f nlhyu; flDjtpf;fhd 

cld;gbf;ifapd;gb fz;b Njrpa itj;jparhiyapy; kPz;Lk; Gjpa PACS jpl;lk; 
jpl;lkplg;gl;L 2022 [dtup 30 Mk; jpfjpf;Fs; eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd Muk;g 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. itj;jparhiyapy; Vw;fdNt epWtg;gl;bUe;j PACS 
mikg;gpw;fhf fl;lzk; nrYj;jp xU tUlj;jpw;Fk; NkyhfpAk; vt;tpj nray; uPjpahd 

eltbf;iffSk; ,y;yhj gpd;dzpapy; mikr;rpdhy; kw;nwhU PACS/ RIS jpl;lj;ij 

mwpKfg;gLj;j eltbf;if vLj;jjhy; Vw;fdNt epWtg;gl;l PACS mikg;gpw;fhf 
nrytpl;l KO nryTk; nrayw;w nrythf khWk; tha;g;Gk; cs;sJ. 

 
 

(viii) fjpupaf;fg; gpuptpy; gy;NtW tifahd 44 vf;];Nu ,ae;jpuq;fs; %yk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l gupNrhjidfis gjpT nra;tjw;F guhkupf;fg;gl;l Nehahsp gjpT 
Mtzk; njsptw;w kw;Wk; Kiwaw;w Mtzkhf ,Ue;jJld;> xt;nthU 
gupNrhjidfSf;Fk; njhlu; ,yf;fq;fs; Kiwahf gjpT nra;atpy;iy. NkYk;> 
fjpaupayhsu;fspdhy; nra;ag;gl;l gupNrhjidfs; fz;fhzpg;G cj;jpNahfj;jupdhy; 
Mtzg;gLj;jhj fhuzj;jhy; nghJthd flik Neuj;jpw;Fg; Gwk;ghf 
Nkw;nfhs;sg;gLk; gupNrhjidfspd; vz;zpf;ifia Jy;ypakhf fz;lwpa 
Kbatpy;iy.  
 

3.8  epu;thf gytPdq;fs; 

(m) 2017 Vg;uy; 19 Mk; jpfjpa 03/2017 vDk; ,yf;f mur epu;thf Rw;wwpf;ifapd;gb> 
midj;J mur epWtdq;fspYk; tpuy; milahs gjpT ,ae;jpuq;fisg; gad;gLj;jp 
mYtyu;;fspd; tUif kw;Wk; Gwg;ghL gw;wpa gjpTfis NgZtjw;F eltbf;if 
vLf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gJld;> 2017 Nk 12 Mk; jpfjpad;W jpiwNrup nrayhsupdhy; 

Rfhjhu mikr;rpd; nrayhsUf;F mDg;gpa ,yf;fk; DMS/0016 vDk; fbjj;jpd; gpufhuk;> 
Rfhjhu Copau;fspd; tUif kw;Wk; Gwg;ghL vd;gtw;iw cWjpg;gLj;Jk; tifapy;; 2017 
[_iy khjk; Kjy; tpuy; milahs gjpT ,ae;jpuq;fs; ,af;fg;glhtpl;lhy; jw;Nghija 
rk;gsj;jpd;gb Nkyjpf Neu nfhLg;gdTfs; toq;fg;gltpy;iy vd;gij cWjpg;gLj;jg;gl 
Ntz;Lk;. 

(i) mikr;rpdhy; mikr;R kw;Wk; mikr;rpw;Fupa itj;jparhiyfs; kw;Wk; 
epWtdq;fSf;F 31.08 kpy;ypad; &gh nrytplg;gl;L epWtg;gl;l 213 iftpuy; 
milahs ,ae;jpuq;fs; gad;gLj;jg;glhky; nraypoe;j epiyapy; fhzg;gl;ld. 
 

(ii) jpiwNrup nrayhsupdhy; mDg;gg;gl;l fbj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fSf;F 
Kuzhf jw;Nghija rk;gsj;jpd; mbg;gilapy; kPsha;T Mz;by; rk;gsj;jpw;fhf 
41>895 kpy;ypad; &ghTk;> Nkyjpf kw;Wk; tpLKiw jpd nfhLg;gdtpw;fhf 32>415 
kpy;ypad; &ghTkhf nkhj;jk; 74>310 kpy;ypad; &gh nrytplg;gl;Ls;sJ. NkYk; 
Nkyjpf Neu kw;Wk; tpLKiw jpd nfhLg;gdtpw;fhf nrytplg;gl;l nkhj;jj; 
njhif rk;gs nrytpy; Rkhu; 77 rjtPjkhFk;. 

 

(M) nfhOk;G Njrpa itj;jparhiyapd; gf;fthj gpuptpy; Magnetic Resonance Imaging   Scanner 

(MRI Scanner) ,ae;jpunkhd;W 367 kpy;ypad; &gh nrytpy; 2016 Nk 09 Mk; jpfjp 
epWtg;gl;lJ. 

(i) ,ae;jpuk; epWtg;gl;L KjyhtJ gupNrhjid Nkw;nfhs;s Rkhu; xU tUl fhyk; 
vLj;jjhy; fpl;lj;jl;l 5>000 Nehahsu;fs; mjd; Nritia ngWtjw;fhd re;ju;g;gk; 
,of;fg;gl;lJ. 
 

(ii) 2022 [dtup khjj;jpy; jpdrup gupe;Jiuf;fg;gLk; Nehahspfs; jtpu 639 
Nehahsu;fs; fhj;jpUg;G gl;baypy; cs;sjhy; ,ae;jpuj;jpw;F njhlu;r;rpahf 

kpd;rhuj;ij toq;Fk; 3.7 kpy;ypad; ngWkjpahd Uninterruptible Power Supply 

(U.P.S.)  cgfuzk; 17 khjq;fshf nraw;glhky; cs;sjhy;> ,ae;jpuk; Kiwahf 
nraw;glhj fhuzj;jhy; Nehahspfs; kw;Wk; Rfhjhu gzpahsu;fs; kpFe;j 
rpukq;fSf;F cl;gl;ldu;.  

 

(iii) UPS ,ae;jpuk; ePz;l fhykhf nraw;glhky; ,Ue;jjhy;>  jpBu; kpd;jilapd; NghJ 
,ae;jpuj;jpd; czu;jpwd; tha;e;j ghfq;fs; NrjkilAk; mghak; ,Ug;gjhfTk;> 
,ae;jpuk; Kw;wpYk; nraypoe;J tpLk; epiyikAk; fhzg;gLtJ 
mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

(,) 2018 Mk; Mz;L Kjy; 2020 Mk; Mz;L tiuapyhd fhyj;jpDs; mikr;R kw;Wk; mjd; 
fPOs;s itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fs; 25 ,y; Xa;T ngw;w cj;jpNahfj;ju;fs; 
rk;gsk; kw;Wk; Copau;fspd; vz;zpf;if 897 MFk;. mtu;fspd; Xa;T+jpa rk;gsk; kw;Wk; 

tpjitfs; / jGjhuu; kw;Wk; mdhijfs; Xa;T+jpa rk;gs tpguq;fisj; jahupj;jy; kw;Wk; 
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rku;g;gpj;jy; njhlu;ghf cs;sf epu;thf mikg;G gytPdkhf ,Ug;gJ fPNo Fwpg;gplg;gl;l 
tplaq;fs; Clhf cWjpg;gLj;jg;gl;lJ.  

(i) Xa;T ngw;w gpd;du; 01 Kjy; 54 khjq;fs; tiu fhy jhkjj;jpy; Xa;T+jpa rk;gs 
tpz;zg;gk; Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpw;F rku;g;gpj;j fhuzj;jhy; Xa;T+jpak; 
nrYj;Jk; ,yf;Ffis mila Kbatpy;iy.  
 

(ii) cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; Copau;fspd; Ratpguf;Nfhit Kiwahf 
GJg;gpf;fg;glhik kw;Wk; Xa;T+jpa rk;gs Rw;wwpf;ifapy; cupa ftdk; 
nrYj;jg;glhky; Xa;T+jpa tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy; Nghd;w fhuzq;fshy; 
Xa;T+jpa tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gl;lJ. 

 

(iii) mikr;R cl;gl itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fs; 16 ,y; flikahw;wp 

kuzpj;j 58 cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; Copau;fspd; tpjitfs; / jGjhuu; kw;Wk; 
mdhijfs; Xa;T+jpaj; jfty;fis G+u;j;jp nra;J Xa;T+jpa rk;gs tpz;zg;gk; 
Xa;T+jpaj; jpizf;fsj;jpw;F rku;g;gpf;f 01 Kjy; 23 khjq;fs; tiu fhy jhkjk; 
Vw;gl;Ls;sJ.  

 
 

(<) `k;ghe;Njhl;il Gjpa itj;jparhiyapy; fjpupaf;f miwfis epu;khzpg;gjw;fhd 

jpl;lq;fspd;gb> Fluoroscopy    X-Ray ,ae;jpuk; kw;Wk; Basic X-Ray ,ae;jpuk; xd;iw 

epWTtjw;F jpl;lkplg;gl;lJ. Mdhy; mjw;Fg; gjpyhf Ceiling Mounted Digital X-Ray 
fjpupaf;f ,ae;jpuq;fs; ,uz;L gpujhd fjpupaf;f miwapy; epWtg;gl;bUe;jJld;> mtru 

rpfpr;irg; gpuptpw;F gupe;Jiuf;fg;gl;l X-Ray ,ae;jpuk; epWtg;gltpy;iy. ,jd;gb> fjpupaf;f 
Nritfspd; nraw;ghLfis juk; kw;Wk; tpidj;jpwDld; Nkw;nfhs;s KbahJ vd;W 
fjpupayhsu;fspdhy; Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; ehafj;jpw;F 2020 [dtup 16 Mk; jpfjp 
mwptpj;Js;sdu;. MdhYk; ,f;FiwghLfs; 2021 [_iy khjj;jpYk; G+u;j;jp 

nra;ag;gltpy;iy. NkYk;>  Enras Nonus  jpl;lj;jpy; ,Ue;J ngwg;gl;l Philips Digital 

Diagnose C 50 tif Ceiling Mounted Digital X-ray ,ae;jpuj;jpd; nray;jpwd; `k;ghe;Njhl;il 

gioa itj;jparhiyapy; fhzg;gl;l Shimadzu flow mounted X-ray ,ae;jpuk; kw;Wk; Fuji DR 
mikg;ig tpl Fiwe;j kl;lj;jpy; ,Ug;gij mtjhdpf;f Kbe;jJ.  

 
(c) 2022 Vg;uy; 25 Mk; jpfjp tiu 18 itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fspdhy; kl;Lk; 

fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l jfty;fspd;gb> itj;jparhiy Nritfs; tof;fkhd 
Kiwapy; nray;gl;l 2019 Mk; Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ Nfhtpl; 19 njhw;W Neha; ehL 
KOtJk; gutpa 2021 Mk; Mz;by; me;j itj;jparhiyfs; 18 ,y; jq;fpapUe;J rpfpr;ir 
ngw;w Nehahspfspd; vz;zpf;if 26 rjtPjj;jpdhYk;> ntspNehahsu; gpuptpy; rpfpr;ir 
ngw;w Nehahspfspd; vz;zpf;if 67 rjtPjj;jpdhYk;> gy;NtW fpspdpf;Ffspy; rpfpr;ir 
ngw;w Nehahspfspd; vz;zpf;if 38 rjtPjj;jpdhYk; Fiwe;Js;sJ. ,e;j epiyapy; 
itj;jparhiy Copau;fis Kiwahfg; gad;gLj;Jtjw;F nghWg;ghd jug;gpdu; 
eltbf;if vLj;jpUg;gpd; Nkyjpf Nritf; nfhLg;gdTfis 2019 Mk; Mz;Lld; 
xg;gpLifapy; 2021 Mk; Mz;by; Fiwg;gjw;fhd tha;g;Gfs; ,Ue;jNghjpYk;> kUj;Jt 
mYtyu;fspd; Nkyjpf Neu nfhLg;gdT 39.7 rjtPjj;jpdhYk;> jhjp cj;jpNahfj;ju;fspd; 
Nkyjpf Neu nfhLg;gdT 25 rjtPjj;jpdhYk;> gpw gzpahsu;fspd; Nkyjpf Neu 
nfhLg;gdT 39.6 rjtPjj;jpdhYk; mjpfupj;Js;sJ. 

 
(C) mikr;rpd; jpBu; Kw;Wif gpuptpd; 2021 Mk; Mz;bw;fhd nraw;ghL kw;Wk; Kd;Ndw;wk; 

njhlu;ghf fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gl;l jfty;fspd;gb> 2021 [dtup 01 Mk; jpfjpapy; 
KOikahf epiwT nra;ahj 483 tprhuizfSk; kw;Wk; 1>001 tprhuizfspy; 2021 Mk; 
Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;l 521 tprhuizfSk;> 2021 Mk; jpfjpahFk; NghJ 577 
tprhuizfSk; epiwT nra;ag;glhj tprhuizfshf fhzg;gl;lJ. mjhtJ 58 rjtPjkhd 
tprhuizfs; epiwT nra;ag;glhj tprhuizfs; MFk;. NkYk; 24 re;ju;g;gq;fspy; 
tprhuizf;fhd Kiwg;ghLfs; fpilf;fg;ngw;w jpdk; kw;Wk; tprhuizfSf;fhf 
cj;jpNahfj;ju;fs; epakpf;fg;gl;l jpdk; Mfpatw;Wf;fpilNa 33 ehl;fs; Kjy; 245 ehl;fs; 
tiuapyhd fhy jhkjk; Vw;gl;Ls;sJ. 

 
4.  kdpj ts Kfhikj;Jtk; 
4.1  ,izf;fg;gl;l gzpahsu;fs;> cz;ikahd gzpahsu;fs; kw;Wk; gzpahsu;fspd; rk;gsj;jpw;fhd 

nryT 
(m)  216 gy;NtW kl;l gjtpfSf;fhd ntw;wplq;fspd; vz;zpf;if 16>108 kw;Wk; 26 

gjtpfSf;fhd Nkyjpf Copau;fspd; vz;zpf;if 2>866 MFk;. me;j ntw;wplq;fspy; 
Rfhjhuj; Jiwia guhkupg;gjpy; ,d;wpaikahj gjtpfSs; 1>706 kUj;Jt mYtyu;fSk;> 
55 gy; rj;jpu rpfpr;ir epGzu;fSk;> 2>203 jhjp cj;jpNahfj;ju;fSk;> 683 jhjpau; 
rNfhjupfSk;> 154 kUj;Jt Ma;T$l njhopy;El;gtpayhsu;fSk;> 51 njhopy;top 
rpfpr;irahsu;fSk;> 81 kUe;jhsu;fSk;> 270 fjpupayhsu;fSk;> 32 nghJ Rfhjhu 
gupNrhjfu;fSk;> 406 FLk;gey cj;jpNahfj;ju;fSk;>  161 ,Uja Jbg;G gjpthsu;fSk;> 
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1>970 guprhufu;fSk; ntw;wplkhf cs;sdu;. Muk;g ju njhopy;El;gk; jtpu;e;j 
gjtpnahd;whd Rfhjhu gzp cjtpahsu;fs; (fdp\;l) gjtpf;F 2>706 Ngu; Nkyjpfkhf 
,izf;fg;gl;Ls;sdu;. NkYk;> Kiwahd Ml;Nru;g;G eilKiwf;F ntspNa Rfhjhu gzp 
cjtpahsu; gjtpf;F jw;fhypf mbg;gilapy; Ml;Nru;g;G nra;ag;gl;ltu;fspd; vz;zpf;if 
29 vd;gJld;> ,ijj;jtpu 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpf;F mq;fPfupf;g;glhj 09 gjtpfSf;fhf 
80 cj;jpNahfj;ju;fs; Ml;Nru;g;G nra;ag;gl;ldu;. 

(M) Kfhikj;Jt jpizf;fsj;jjpdhy; 2017 etk;gu; 07 Mk; jpfjp mikr;rpw;F gzpg;ghsu; 
ehafk; (jpl;lkply;) vDk; ngaupy; ,yq;if jpl;lkply; Nritapd; tpN\l ju xU 
gjtpf;fhf mDkjp toq;fpapUe;jJ. Mdhy; ,e;j gjtp 2022 Vg;uy; 25 Mk; jpfjpapYk; 
epug;Gtjw;F eltbf;if vLf;ftpy;iy. 

(,)  kUj;Jt epu;thfj;jpy; KJepiyg; gl;lk; ngw;w kUj;Jt mYtyu;fSf;F Kd;Dupik 
toq;fg;glhky; ve;jnthU KJfiyg; gl;lj;ij jifikahff; nfhz;l midj;J kUj;Jt 
mYtyu;fSf;Fk; kw;Wk; gy; kUj;Jt mYtyu;fSf;Fk; gpujp epu;thfg; gjtpfspy; 
,iztjw;F rk tha;g;G toq;fg;gl;Ls;sjhy; fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l 
jfty;fspd;gb 2021 Vg;uy; 15 Mk; jpfjpf;F Neha; jLg;G kw;Wk; Nehahsu; guhkupg;G 
Nrit njhlu;ghf epGzj;Jtk; ngw;w 79 kUj;Jt mYtyu;fs; mikr;rpd; epu;thf 
gjtpfSf;F epakpf;fg;gl;Ls;sdu;. vdNt> Neha; jLg;G kw;Wk; Nehahsu; guhkupg;G Nrit 
njhlu;ghf epGzj;Jtk; ngw me;j kUj;Jt mYtyu;fSf;F murhq;fk; nrytopf;Fk; 
njhif tPzhd nrythf khwp cs;sijAk;> Neha; jLg;G kw;Wk; Nehahsu; guhkupg;G 
Nritfis guhkupg;gjpy; epGzj;Jtk; tha;e;j kUj;Jt mYtyu;fs; gw;whf;Fiw 
epyTtJk; mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

(<) rpNu\;l epu;thfg; gjtpfSf;F gpujpg; gzpg;ghsu; juj;jpy; 03 tUlq;fisg; G+u;j;jp nra;j 
kUj;Jt epu;thfk; kw;Wk; r%f kUj;Jt epGzj;Jtk; ngw;w mYtyu;fSf;F kl;LNk 
epakdk; ngWtjw;fhd rhj;jpak; ,Ug;gjhy; gpw KJepiyg; gl;ljhup epGzj;Jtj;Jld; 
gpujp kUj;Jt epu;thf Nritapy; ,ize;j kUj;Jt mYtyu;fs; Xa;T ngWk; tiu mNj 
gjtpapy; gzpahw;w Ntz;bapUe;jjhy; kUj;Jt epu;thf juj;jpw;F ,iztjw;F 
vjpu;ghu;f;Fk; mYtyu;fSf;F me;j gjtpfis ngWtjw;fhd tha;g;G 
,of;fg;gl;Ls;sjhfTk;> 2021 etk;gu; 25 Mk; jpfjpapy; kUj;Jt epu;thf epGzj;Jtk; 
ngw;w 110 kUj;Jt mYtyu;fs; epakdj;jpw;fhf fhj;jpUg;gJk;> me;j mYtyu;fs; 
kUj;Jt epu;thf Nritapy; cs;thq;fg;gltpy;iy vd;gJk; cWjp nra;ag;gl;lJ. mjd;gb> 
kUj;Jt epu;thfj;jpy; epGzj;Jtk; ngw;w ,e;j 110 kUj;Jt mYtyu;fSk; Neha; jLg;G 
kw;Wk; Nehahsu; guhkupg;G Nrit njhlu;ghd gjtpfspy; gzpGupe;jhu;fsh my;yJ ve;j 
gjtpfSf;Fk; epakpf;fg;glhky; rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTfs; toq;fg;gl;ljh vd;gJ 
ntspg;gLj;jg;gltpy;iy. 

(c) ehlshtpa uPjpapy; r%f kUj;Jt tpQ;Qhdk; njhlu;ghd 250 gjtpfspy; 160 gjtpfs; 
ntw;wplq;fshf ,Ue;jJld;> kUj;Jt tpQ;Qhdk; njhlu;ghd epGzj;Jtk; ngw;w 80 
mYtyu;fs; kUj;Jt epu;thf gjtpfSf;F epakpf;fg;gl;Ls;sdu;. 

(C) fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l jfty;fspd;gb> 15 gjtpfSf;fhf epakpf;fg;gl;l 281 
cj;jpNahfj;ju;fs; ,uhZt itj;jparhiyfs;> rpiwr;rhiy itj;jparhiyfs;> nghyp]; 
itj;jparhiyfs;> flw;gil itj;jparhiyfs;> tpkhdg;gil itj;jparhiyfs;> Nru; 
N[hd; nfhj;jyhty ghJfhg;G gy;fiyf;fof itj;jparhiy> xslj cw;gj;jpfs;> 
toq;Fiffs; kw;Wk; xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;R> njhopyhsu; mikr;R> 
cs;ehl;L tu;j;jf> czT ghJfhg;G kw;Wk; Efu;Nthu; tptfhu mikr;R> Njrpa xslj ju 
ghJfhg;G Ma;tfk; kw;Wk; Njrpa xsljq;fs; xOq;FWj;Jif mjpfhu rig Nghd;w 
mikr;rpfSf;F ntspNa 11 epWtdq;fspy; Nritf;F epakpf;fg;gl;Ls;sdu; my;yJ 
NritapypUe;J tpLtpf;fg;gl;Ls;sdu;. 

(i) me;j cj;jpNahfj;ju;fs; KOikahf my;yJ ,Uepiy mbg;gilapy; 
epWtdq;fSf;F tpLtpf;fg;gl;L me;j epWtdq;fspdhy; rk;gsk; toq;Fk; jpl;lk; 
nraw;gLj;jg;gltpy;iy vd;gJld;> mtu;fs; me;j epWtdq;fspy; njhlu;r;rpahf 
gzp Gupe;jhu;fsh vd;gij cWjpg;gLj;jhky; mikr;rpdhy; rk;gsk; kw;Wk; 
nfhLg;gdTfs; toq;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; tpisthf mikr;rpw;fhd gjtpfspy; 
ntw;wplq;fs; cUthfpa NghjpYk; me;j ntw;wplq;fis epug;g Kbatpy;iy. 
 
 
 

(ii) 110 cj;jpNahfj;ju;fs; 04 tUlq;fSf;F Nkyhf me;j epWtdq;fspy; 
gzpaku;j;jg;gl;lNjhL fzf;fha;tpw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l jfty;fspd;gb 2020 
[dtup khjk; Kjy; 2021 mf;Nlhgu; khjk; tiuapyhd 21 khjq;fspy; 
mtu;fSf;F mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTfs; &gh 
615>242>544 ,id kPs; nrYj;jg;gltpy;iy. 
 

(iii) 12 cj;jpNahfj;ju;fSf;F mikr;rpdhy; rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTfs; toq;fhj 
NghjpYk; me;j cj;jpNahfj;ju;fspd; epu;thfg; gzpfs; mikr;rpdhy; Nkw;nfhs;sg; 
gl;lJ vd;gJld;> ,yq;if nghyp]; jpizf;fsj;jpy; KONeukhf flikahw;wpa 
,uz;L kUj;Jt mYtyu;fSf;F mikr;rpdhy; rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTfs; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 
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(v) rk;gsk; cupa mikr;rpdhy; kPs; nrYj;Jk; vDk; mbg;gilapy; khfhz epu;thf mikr;R 

kw;Wk; nghUshjhu mgptpUj;jp mikr;rpw;F tpLtpf;fg;gl;l rhujp xUtUf;F Fwpg;gpl;l 
fhyj;jpy; mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTj; njhifahd &gh 

429>469 ,id kPs; ngwg;gltpy;iy.  2020 brk;gu; 31 Mk; jpfjpa 03/2020 vDk; ,yf;f 
nghJ epu;thf Rw;wwpf;ifapd; gpupT 04 (<) ,d;gb> 2021 Vg;uy; 01 Mk; jpfjp Kjy; ,U 
epiy mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; tpLtpg;Gfspd; NghJ Xa;T+jpa cupikfisg; 
ghJfhg;gjw;fhf Xa;T+jpaj;jpy; 25 tPjk; cupa epWtdj;jpdhy; mwtplg;gLtjw;fhd 
rhd;Wfs; rku;g;gpf;fg;gltpy;iy vd;gJld;> ,yq;if njhiyf;fhl;rp $l;Lj;jhgdj;jpw;F 
xJf;fg;;gl;l 2020 [dtup 07 Kjy; fhzg;gl;l 211>840 &gh mdu;j;j fld; ,Ug;G cupa 
tpjj;jpy; mwtpLtjw;F eltbf;if vLf;fg;gltpy;iy. 

 
(V) 2001 Nk khjk; 03 Mk; jpfjpad;W gzpapypUe;J ,ilepWj;jg;gl;l fSj;Jiw nghJ 

itj;jparhiyapy; gzpahw;wpa kUj;Jtu; xUtu; 2002 [_d; 01 Mk; jpfjp Kjy; gjtp 
ntwpjhf;fpajhf fUjg;gl;lhu;. ,e;j cj;jpNahfj;jupd; Ratpguf; Nfhit 2022 Vg;uy; 07 
Mk; jpfjp tiuAk; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy vd;gJld; thfdf;fld; kw;Wk; 
mdu;j;j fld; njhifahd &gh 752>100 ,id mwtpLtjw;fhd eltbf;if 
vLf;fg;gltpy;iy 

 
 
 
 
I rkuNf 
gpujp fzf;fha;thsu; ehafk; 
fzf;fha;thsu; ehafj;jpw;fhf 
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அத்தியாயம்   4 

 

செயலாற்றுகைக் குறிைாட்டிைள் 
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4.1 நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகைக் குறிைாட்டிைள் 

 

நெரவகரள வழங்குவதில் அதிக செயல்திறன் மற்றும் விரனத்திறரன அரடவ ற்கு சுகோ ோைப் 

பைோமரிப்புத் துரறக்கு செயல்திறன் பகுப்போய்வு முக்கியமோனச ோன்றோகும். ந ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட 

குறிகோட்டிகரளப் பயன்படுத்தி செயல்திறரன அளவிடுவ ன் மூலம் சுகோ ோை நிறுவனத்தின் 

இலக்குகள் மற்றும் குறிக்நகோள்கரளக் கோலப்நபோக்கில் கண்கோணிக்க முடியும். இத்ந ரவரயப் பூர்த்தி 

செய்வ ற்கோக  சுகோ ோை அரமச்சு  ஒரு ந சிய சுகோ ோை செயல்திறன் கட்டரமப்பிரன அரடயோளம் 

கண்டுள்ளது. இந்  குறிகோட்டிகள் சுகோ ோை நமம்போடு மற்றும் அடிப்பரட மூநலோபோய முடிவுகரள 

பகுப்போய்வு செய்வ ற்கும் கண்கோணிப்ப ற்கும் அடித் ளமோக பயன்படுத் ப்படும். 

ந ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட சில முக்கியமோன குறிகோட்டிகள் கீநழ சகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

குறிைாட்டி 2017 2018 2019 2020 2021 

 ோய் இறப்பு விகி ம் 100,000 உயிர் 

பிறப்புகளுக்கு (குடும்ப சுகோ ோை 

பணியக  ைவு)  

39 

 

32 

 

28.83 

 

30.2 - 

சிசு இறப்பு விகி ம் 1000 

பிறப்புகளுக்கு  (குடும்ப சுகோ ோை 

பணியக  ைவு) 

9.0 9.1 10.1 8.4 9.1 

ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்ர கள் 

இறப்பு விகி ம் 1000 பிறப்புகளுக்கு 

(குடும்ப சுகோ ோை பணியக  ைவு) 

10.9 

 

10.6 

 

11.0 

 

9.8 

 

- 

கோெந ோய் சிகிச்ரெ  ல்விரளவு  

விகி ம் (கோெந ோய் மற்றும் மோர்பு 

ந ோய்கரளக் 

கட்டுப்படுத்துவ ட்கோன ந சிய 

திட்டம்   ைவு) 

84.6% 

 

84.2% 

 

84.1% 

 

84.2 % 

 

 

- 

சடங்கு ந ோய் இறப்பு விகி ம் 

(சடங்கு கட்டுப்போட்டு பிரிவு)  

0.24% 

(440 

மைைங்கள்)) 

0.11% 

(56 

மைைங்கள்)) 

0.15 0.11 0.08 

ச ோழுந ோயோல் போதிக்கப்பட்ட 

குழந்ர கள் (15 வருடங்களுக்கும் 

குரறவோனது)    (ச ோழுந ோய் 

எதிர்ப்பு நவரலத்திட்டம்  ைவு) 

204 179 181   

 ற்நபோது ஆன்டிசைட்நைோரவைல் 

சிகிச்ரெரயப் சபறும் எச்.ஐ.வி 

உடன் வோழும் மக்களின் ெ வீ ம் 

(ந சிய போலியல் ந ோய் / எயிட்ஸ் 

 டுப்பு நவரலத்திட்டம்  ைவு) 

36.98% 

 

44.53% 

 

51% 

 

51.72 % 

 

66.59 

1000 ச ோற்று போதிக்கப்படோ  

மக்களில் எச்.ஐ.வி ச ோற்றப்பட்ட 

மக்களின் எண்ணிக்ரக (ந சிய 

போலியல் ந ோய் / எயிட்ஸ்  டுப்பு 

நவரலத்திட்டம்  ைவு 

0.01 0.0082 0.01 0.01 0.01 

சுகோ ோை பணியோளர் திணிவு (10,000 

 பர்களுக்கு) (வருடோந்திை சுகோ ோை 

அறிக்ரக) 

  மக்கள் 

ச ோரக 

21,803,000 

மக்கள் 

ச ோரக 

21,919,000 

மக்கள் 

ச ோரக 

22,156,000 

மருத்துவ நிபுைர்கள் 1.04 

 (2,221) 

1.05 

(2,270) 

1.15  

(2,500) 

1.18 

(2,595) 

1.17 

(2,601) 

மருத்துவ உத்திநயோகத் ர்கள் 

(மருத்துவ நிர்வோகிகள் & மருத்துவ 

நிபுைர்கள்  விை ) 

8.10  

(17,375) 

7.96 

 (17,244) 

7.97  

(17,369) 

8.56 

(18,765) 

9.12 

(20,209) 

பல் மருத்துவ உத்திநயோகத் ர்கள் 0.69 

(1,473) 

0.72 

(1,561) 

0.64  

(1,396) 

0.71 

(1,547) 

 

(1,600) 

 ோதி உத்திநயோகத் ர்கள் 21.2 

(45,480) 

21.2 

(46,024) 

21.4  

(46,755) 

 

(39,405) 

 

(41,073) 
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குறிைாட்டி 2017 2018 2019 2020 2021 

மருந் ோளர்கள் மற்றும் 

மருந்து கலரவயோளர்கள்  

 

 

 

1.55 

(3,314) 

1.59 

(3,442) 

1.61 

(3,517) 

 

(3,645) 

 

 

(3,666) 

மருத்துவச்சிகள் உள்ளிட்ட 

நமற்போர்ரவ மருத்துவச்சிகள் 

மற்றும் மருத்துவமரன 

மருத்துவச்சிகள் 

 

 

4.00 

(8,571) 

4.08 

(8,852) 

4.04 

(8,819) 

 

(8,623) 

 

(9,045) 

ஆ ோை மற்றும் அ ற்கு 

நமட்பட்ட 

ரவத்தியெோரலகளில் 

அத்தியோவசிய மருந்துகள் 

கிரடக்கும்  ன்ரம (SARA 

ெர்நவ  ைவு) 

NHSL- 93% 

TH      -94% 

PGH   -98% 

DGH  - 99% 

BH      -94% 

    

5வயதுக்குட்பட்ட 

குழந்ர களில்வளர்ச்சி 

குன்றியவர்கள் (FHB  ைவு) 

 

 

11  

(RHMIS) 

               8.9  

            RHMIS) 

 

8.4 

(RHMIS) 

 

8.2 

(RHMIS) 

 

8.3 

5வயதுக்குட்பட்ட 

குழந்ர களில் நிரற 

குரறந் வர்கள் (குடும்ப 

சுகோ ோை பணியக  ைவு) 

 

9  

(RHMIS) 

10.2  

(RHMIS) 

9.9 

(RHMIS) 

8.6 

(RHMIS) 

7.8 

குழந்ர  ந ோய்த் டுப்பு: 

மூன்று அளவுகரளக் 

சகோண்ட டிஃப்தீரியோ-

சடட்டனஸ்-சபர்டுசிஸின் 

 டுப்பூசி சபறும் 

குழந்ர களின் ெ வீ ம் 

(ச ோற்றுந ோயியல் பிரிவு 

 ைவு ) 

 

 

             96.3% 

(EPID) 

 95% 

(EPID) 

 

    ;l 98% 

(EPID) 

  

இரு ய ந ோய், புற்றுந ோய், 

நீரிழிவு ந ோய் அல்லது 

 ோள்பட்ட சுவோெ ந ோய் 

ஆகியவற்றோல் ஏற்படும் 

இறப்பு விகி ம் (உலகளோவிய 

சுகோ ோை ஆய்வக  ைவு) 

 

 ைவு 

கிரடக்கவில்ரல 

 ைவு 

கிரடக்கவில்ரல 

   

10,000 மருத்துவமரன- 

ந ோயோளி  ோட்களுக்கு 

எம்.ஆர்.எஸ்.ஏ  

போக்டீரியோ ந ோய் விகி ம் 

 

Median: 0.97 

IQ Range 0.33-1.41 

Median 0.86 

IQ Range0.44-1.36 

Median 

1.14 

IQ Rane 

0.52-1.56 

Median 

0.7 

IQ.56-

1.81 

 

எல்.எஸ்.சி.எஸ் அறுரவ 

சிகிச்ரெயின் பின்   ள 

ந ோய்த்ச ோற்றுவீ த்தின் 

ெ வீ ம்   

 

 

 

 

Median: 0.75% 

IQ Range 0.42%-

1.24% 

Median 0.72% 

IQ Range 0.4%%-

1.29% 

Median 

0.67% 

IQ Range 

0.34%-

1.4% 

Median 

0.5% 

IQ Range 

0.20%-

0.86% 
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அறுரவ சிகிச்ரெ நிலய 

பட்டியலின் படி 

ந ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட 

அறுரவ சிகிச்ரெகளின் 

விகி ம் ஒரு மோ த்தில் 

ஒத்திரவக்கப்படுகிறது 

அல்லது 

குறியிடப்பட்ட அறுரவ 

சிகிச்ரெக்கோக கோத்திருக்கும் 

ந ைம் 

 

3.8% 5.69% 4.995% 2.85%  

அறுரவ சிகிச்ரெ போதுகோப்பு 

ெரிபோர்ப்பு பட்டியரலப் 

பின்பற்றும் வீ ம்  

 

100% 96% 91.1% 89.89%  

ஆய்வக பரிநெோ ரனகள் 

இல்லோமல் OPD இல் 

கோத்திருக்கும் ந ைம் 

(நிமிடங்கள்) 

40.7 46 48.5 44.15  
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மத்திய அகமச்ெை மருத்துவமகனைளின் செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் (ஆதார மருத்துவமகனைள் மற்றும் அதற்கு னமல் ) 

குறிைாட்டி 

மருத்துவமகனயின் ச யர் 

இ
ல
ங்
க
ை
 ன
த
சி
ய
 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

ன
த
சி
ய
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ய
ெ
ா
க
ல
 

ை
ண்
டி

 

ன
 
ா
த
ன
ா
 

க
வ
த்
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ய
ெ
ா
க
ல
 

அ
னு
ர
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த
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ர
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ன
 
ா
த
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ா
 

க
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ய
ெ
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க
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ம
ட்
ட
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ள
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த
ன
ா
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ய
ெ
ா
க
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ச
ை
ா
ழு
ம்
பு
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ட
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ர
ா
ை
ம

 

ன
 
ா
த
ன
ா
 

க
வ
த்
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ய
ெ
ா
க
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ச
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ா
ழு
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பு
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த
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ன
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ா
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வ
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ய
ெ
ா
க
ல
 

ய
ா
ழ்
ப்
 
ா
 
ம்

 

ன
 
ா
த
ன
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க
வ
த்
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ய
ெ
ா
க
ல
  

ை
ளு
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க
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ன
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க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல
 

ை
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ா
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ா
 

க
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ய
ெ
ா
க
ல
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ா
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ன
 
ா
த
ன
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க
வ
த்
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ய
ெ
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ல
 

ன
 
ர
ா
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ா
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க
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இ
ர
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ன
பு
ரி

 

ஆண்டிற்கோன சடங்கு மைை விகி ம் 0.9 0 0 0.174 0.09 0.16 0 0.26 0.19 0.43 0 0.22 

வருடத்தில் மோைரடப்புடன் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ந ோயோளிகளின் 

இறப்பு விகி ம் 

22 7.78 10.97 11.82 11.5 11.07 15 3.69 9.06 5.34 9.8 7.49 

கட்டில்களின்  எண்ணிக்ரக 3278 2639 2060 1163 1729 1358 1348 1184 1890 679 969 1452 

கட்டில்கரள போவித்  விகி ம்   61.59 49 51 69.36 54 59.1 60.11 54.45 57.73 43.17 55.05 52.17 

ஆண்டில் நமற்சகோள்ளப்பட்ட 

பிை ோன ெத்திை சிகிச்ரெகளின் 

எண்ணிக்ரக 

20486 16459 15318 7947 8173 8560 10235 5943 10908 2800 7674 3476 

ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன 

சிகிச்ரெக்கோக  ந ரவப்படுகின்ற 

அத்தியோவசிய மருந்து வரககளில்  

ஆண்டு முழுவதும் கிரடக்கப்சபறும்  

மருந்துகளின் ெ வீ ம்    

94.1 89.47 100 87.50 93.75 100 100 9 100 84.61 96.44 100 

மருத்துவ ஆய்வுகூட 

ச ோழில்நுட்பவியலோளர் ஒருவரினோல்    

மோ சமோன்றுக்கு நமற்சகோள்ளப்படும் 

பரிநெோ ரனகளின் எண்ணிக்ரக 

55340 32758 52387 
57583.7

0 
82028 96145 41075 38294 

3766.8

9 
38.04 45620 42661 

மருந்துகளுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

சமோத்  ச ோரகயில்  உள்  

சகோள்வனவுக்கோக செலவு 

செய்யப்பட்ட ெ வீ ம் 

89.2 24.12 0.94 4.83 2.6 4.04 42.8 3.0 112 0.6 1.5 21.32 
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ஆண்டில் சிநெரியன்  

ெத்திைசிகிச்ரெகளின் விகி ம் (100 

உயிர்ப்பிறப்புகளில்  

நமற்சகோள்ளப்பட்ட சிநெரியன் 

ெத்திை சிகிச்ரெகளின் 

எண்ணிக்ரக) 

- 42 35 34.68 47.5 59.46 35.75 38.90 - 44.67 49 40.65 

ஆண்டில் சிநெரியன்  ெத்திை 

சிகிச்ரெகளின்  பின்னைோன 

ச ோற்று விகி ம் 

- 42.05  0.42 0 0.83 - 0.10 - 0.49 -- 0.55 

ஊழியர் வகுதிக்கு அரமவோக 

ஆண்டில் ஆகக் குரறந் து  ஒரு  

திறன் நமம்போட்டுத் 

திட்டத்திலோவது கலந்து சகோண்ட 

உத்திநயோகத் ர்களின்  ெ வீ ம் 

            

1.மருத்துவ 

உத்திநயோகத் ர்கள்  
13.45 58.22 0.75 47 13.2 17.8 20.8 41.66 21.20 17.24 17.21 96.86 

2.  ோதி 

உத்திநயோகத் ர்கள்  
23.78 44.58 0 24 35.4 35.7 7.35 41.66 73.2 16.83 44.99 22.67 

3. நவறு ச ோழில்நுட்ப 

உத்திநயோகத் ர்கள் 
13.78 58.86 34 47 3.2 - 0 28.77 19.73 14.28 3.17 2.9 

           4. கனிஷ்ட பணியோட் 

ச ோகுதி 
3.64 27.14 0 24 26.7 28 13 42.80 35.71 11.19 34.63 10.04 

ஒரு  ோரளக்கு ஒரு மருத்துவ 

உத்திநயோகத் ரினோல் 

பரிநெோதிக்கப்படுகின்ற 

சவளிந ோயோளர்களின்  ெைோெரி 

எண்ணிக்ரக 

13.3  16 19 22 11 31 13 30 26 13 21 
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குறிைாட்டி 

மாைா  ச ாது 

மருத்துவமகனைள் 
வாரியத்தினால் நிர்வகிக்ைப் ட்ட 

மருத்துவமகனைள் 
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ஆண்டிற்கோன சடங்கு மைை விகி ம் 1 0 0 0 0 

வருடத்தில் மோைரடப்புடன் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ந ோயோளிகளின் 

இறப்பு விகி ம் 

11.11 8.83 9.47 5.26 1.55 

  கட்டில்களின்  எண்ணிக்ரக 

 

 

1514 2355 958 137 300 

கட்டில்கரள போவித்  விகி ம்   46.46 53.9 54.5 71.14 25.4 

 ஆண்டில் நமற்சகோள்ளப்பட்ட 

பிை ோன ெத்திை சிகிச்ரெகளின் 

எண்ணிக்ரக 
13165 15691 3772 5793 291 

ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன 

சிகிச்ரெக்கோக  ந ரவப்படுகின்ற 

அத்தியோவசிய மருந்து வரககளில்  

ஆண்டு முழுவதும் 

கிரடக்கப்சபறும்  மருந்துகளின் 

ெ வீ ம்    

96 18.75 100 87.5- 99.49 

மருத்துவ ஆய்வுகூட 

ச ோழில்நுட்பவியலோளர் 

ஒருவரினோல்    மோ சமோன்றுக்கு 

நமற்சகோள்ளப்படும் 

பரிநெோ ரனகளின் எண்ணிக்ரக 

43770 81255 36682 17726 8343 

மருந்துகளுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

சமோத்  ச ோரகயில்  உள்  

சகோள்வனவுக்கோக செலவு 

செய்யப்பட்ட ெ வீ ம் 

45.43 96.55 - 7.630. 
0.033 
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குறிைாட்டி 

மாைா  ச ாது 

மருத்துவமகனைள் வாரியத்தினால் நிர்வகிக்ைப் ட்ட மருத்துவமகனைள் 
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ஆண்டில் சிநெரியன்  

ெத்திைசிகிச்ரெகளின் விகி ம் (100 

உயிர்ப்பிறப்புகளில்  

நமற்சகோள்ளப்பட்ட சிநெரியன் ெத்திை 

சிகிச்ரெகளின் எண்ணிக்ரக 

38.9 56.70  - 37.65 

ஆண்டில் சிநெரியன்  ெத்திை 

சிகிச்ரெகளின்  பின்னைோன ச ோற்று 

விகி ம் 

0.29 0.6  - 100 

ஊழியர் வகுதிக்கு அரமவோக ஆண்டில் 

ஆகக் குரறந் து  ஒரு  திறன் 

நமம்போட்டுத் திட்டத்திலோவது கலந்து 

சகோண்ட உத்திநயோகத் ர்களின்  ெ வீ ம் 

     

1. மருத்துவ உத்ேிநயோகத்ேர்கள் 11.8 135  - 0 

2. ேோேி உத்ேிநயோகத்ேர்கள் 39.6 97.8  7.3 3.5 

 3.நவறு ச ோழில்நுட்ப      

உத்திநயோகத் ர்கள் 
24 10.47  - 31 

4. கனிஷ்ட பணியோட் ச ோகுதி 17.1 8.9  - 0 

ஒரு  ோரளக்கு ஒரு மருத்துவ 

உத்திநயோகத் ரினோல் 

பரிநெோதிக்கப்படுகின்ற 

சவளிந ோயோளர்களின்  ெைோெரி 

எண்ணிக்ரக 

34 24.97  26 15 

 



93 

 

 

 

குறிைாட்டி 

ை
ா
ெ
ல்
 வீ
தி
 ச
 
ண்
ை
ள்
 

ம
ரு
த்
து
வ
ம
க
ன

 

ச
 
ண்
ை
ளு
க்
ை
ா
ன
 டி
 

ன
ெ
ா
ய்
ெ
ா
 ம
ரு
த்
து
வ
ம
க
ன

 

சீ
ம
ா
ட்
டி
 ரி
ட்
ஜ்
ன
வ
 சி
று
வ
ர்
 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

ன
 
ா
த
ன
ா
 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல
 

ம
ை
ா
ன
ம
ா
த
ர

 

சி
றி
ம
ா
ன
வ
ா
 

 
ண்
ட
ா
ர
ந
ா
ய
க்
ை
  

சி
று
வ
ர்
ை
ளு
க்
ை
ா
ன
 சி
ை
ப்
பு
 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல
 -
 

ன
 
ர
ா
த
க
ன

 

இ
ல
ங்
க
ை
 ன
த
சி
ய
  
ல்
 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

அ
ன
 
க்ஷ
ா
 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல
 -
 

ம
ஹ
ர
ை
ம

 

உ
ள
 சு
ை
ா
த
ா
ர
 ன
த
சி
ய
 

நி
க
ல
ய
ம்
 -
  
 அ
ங்
ச
ை
ா
க
ட

 

ன
த
சி
ய
 ை
ண்
 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

ன
த
சி
ய
 ச
த
ா
ற்
று
 

ன
ந
ா
ய்
ை
ள்
 நி
று
வ
ன
ம்

 

சு
வ
ா
ெ
 ன
ந
ா
ய்
ை
ளு
க்
ை
ா
ன
 

ன
த
சி
ய
 க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

வ
ா
த
 ன
ந
ா
யி
ய
ல்
 ம
ற்
று
ம்
 

பு
ன
ரு
த்
த
ா
 
ன
 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல
 -
 ர
ா
ை
ம

 

ன
த
சி
ய
 சி
று
நீ
ர
ை

, 
கு
ரு
தி
 

சு
த்
தி
ை
ரி
ப்
பு
 ம
ற்
று
ம்
 

ம
ா
ற்
றீ
டு
 நி
று
வ
ன
ம்
 -
  
 

ம
ா
ளி
ை
ா
வ
த்
க
த

 

ஆண்டிற்கோன சடங்கு மைை விகி ம் 0 4 0 0 0 -  -  0.09 - -  

வருடத்தில் மோைரடப்புடன் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ந ோயோளிகளின் 

இறப்பு விகி ம் 

0 0 NA NA 0 -  -  14.1 - -  

கட்டில்களின்  எண்ணிக்ரக 469 343 1015 366 368 32  1409 503 200 581 272  

கட்டில்கரள போவித்  விகி ம்   51.70 59.7 39.36 55.75 30.64 38.96  54.96 35 80 44.2 31.3  

ஆண்டில் நமற்சகோள்ளப்பட்ட பிை ோன 

ெத்திை சிகிச்ரெகளின் எண்ணிக்ரக 
4267 2778 11347 5608 1680 129  - 16924 - 765 -  

ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன 

சிகிச்ரெக்கோக  ந ரவப்படுகின்ற 

அத்தியோவசிய மருந்து வரககளில்  

ஆண்டு முழுவதும் கிரடக்கப்சபறும்  

மருந்துகளின் ெ வீ ம்    

100 100 100 100 62.50 -  100 18.17 93.8 100 0  

மருத்துவ ஆய்வுகூட 

ச ோழில்நுட்பவியலோளர் ஒருவரினோல்    

மோ சமோன்றுக்கு நமற்சகோள்ளப்படும் 

பரிநெோ ரனகளின் எண்ணிக்ரக 

22399

.56 

2963

3 

18823.

75 
26727 65 -  29604 12449 

1859

9 
35143 20881  

மருந்துகளுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

சமோத்  ச ோரகயில்  உள்ளூர்  

சகோள்வனவுக்கோக செலவு 

செய்யப்பட்ட ெ வீ ம் 

2.49 115.6 100 0.66 9.4 0.65  24.46 18.17 52.45 1.76 0  
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ஆண்டில் சிநெரியன்  

ெத்திைசிகிச்ரெகளின் விகி ம் (100 

உயிர்ப்பிறப்புகளில்  

நமற்சகோள்ளப்பட்ட சிநெரியன் ெத்திை 

சிகிச்ரெகளின் எண்ணிக்ரக ) 

36.43 34 NA 39.17 0 -  -  - - -  

ஆண்டில் சிநெரியன்  ெத்திை 

சிகிச்ரெகளின்  பின்னைோன ச ோற்று 

விகி ம் 

0.87 0.14 NA 0.56 0 -  -  - - -  

ஊழியர் வகுதிக்கு அரமவோக 

ஆண்டில் ஆகக் குரறந் து  ஒரு  திறன் 

நமம்போட்டுத் திட்டத்திலோவது கலந்து 

சகோண்ட உத்திநயோகத் ர்களின்  

ெ வீ ம் 

             

1. மருத்துவ உத்திநயோகத் ர்கள் 10.4 22 80.05 0 0   96.4 83.21 49.2 - 16  

2.  ோதி உத்திநயோகத் ர்கள் 13.73 19 13.72 0 0   78.79 83.0 78.9 50 77  

3. நவறு ச ோழில்நுட்ப 

உத்திநயோகத் ர்கள் 
10.48 0 6.48 0 0   55.5 90.14 13 11.1 19  

4.   கனிஷ்ட பணியோட் ச ோகுதி 21.1 0.8 9.96 0 0   26.1 95.21 77.5 33.2 25  

ஒரு  ோரளக்கு ஒரு மருத்துவ 

உத்திநயோகத் ரினோல் 

பரிநெோதிக்கப்படுகின்ற 

சவளிந ோயோளர்களின்  ெைோெரி 

எண்ணிக்ரக 

4.28 4 18.11 8 7.6 10  0.97 25.96  6 10  
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ஆண்டிற்கோன சடங்கு மைை விகி ம் 0.96 0 0 - 0 0 0 0 0 0.11 0 0 1.5 

வருடத்தில் மோைரடப்புடன் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ந ோயோளிகளின் 

இறப்பு விகி ம் 

11.27 10.9 8.22 14.3 11.77 10.6 9.4 10.85 26.87 9.75 16.14 14.91 13.7 

கட்டில்களின்  எண்ணிக்ரக 749 592 475 771 806 1075 873 579 430 798 783 1135 523 

கட்டில்கரள போவித்  விகி ம்   52.9 48.89 63 66.5 46.6 49.6 41.7 59.28 37.6 54.7 43.80 50.67 55 

ஆண்டில் நமற்சகோள்ளப்பட்ட பிை ோன 

ெத்திை சிகிச்ரெகளின் எண்ணிக்ரக 
2497 4790 4409 4740 5095 7723 4029 2581 2509 3168 739 6199 3078 

ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன சிகிச்ரெக்கோக  

ந ரவப்படுகின்ற அத்தியோவசிய மருந்து 

வரககளில்  ஆண்டு முழுவதும் 

கிரடக்கப்சபறும்  மருந்துகளின் ெ வீ ம்    

-- 92 25 100 90.4 92.11 78.94 69 99 12 75 68.75 86.1 

மருத்துவ ஆய்வுகூட 

ச ோழில்நுட்பவியலோளர் ஒருவரினோல்    

மோ சமோன்றுக்கு நமற்சகோள்ளப்படும் 

பரிநெோ ரனகளின் எண்ணிக்ரக 

3576 47926 62168 70990 26416 24123 27281 32087 
74131.

23 
39589 19425 80118 

41719.

35 

மருந்துகளுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

சமோத்  ச ோரகயில்  உள்ளூர்  

சகோள்வனவுக்கோக செலவு செய்யப்பட்ட 

ெ வீ ம் 

0.23 
 

- 
99.96 22.6 3.6 10 1.26 28.74 2.16 71.4 14.35 4.58 21.05 



96 

 

குறிைாட்டி 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

அ
ம்
 
ா
க
ை

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 சி
ல
ா
 
ம்

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

, 

எ
ம்
பி
லி
பி
ட்
டி
ய

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

அ
ம்
 
ா
ந்
ன
த
ா
ட்
க
ட

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 ன
ை
ை
ா
க
ல

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 ம
ா
த்
த
க
ை

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 ம
ா
த்
த
க
ள

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

ச
ம
ா
ன
ர
ா
ை
க
ல

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

, 

ந
ா
வ
ல
ப்
பி
ட்
டி

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

நீ
ர்
ச
ை
ா
ழு
ம்
பு

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

நு
வ
ச
ர
லி
ய
ா

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

ச
 
ா
ல
ந
று
க
வ

 

ம
ா
வ
ட்
ட

 ச
 
ா
து

 

க
வ
த்
தி
ய
ெ
ா
க
ல

 

தி
ரு
ன
ை
ா
 
ம
க
ல

 

ஆண்டில் சிநெரியன்  ெத்திைசிகிச்ரெகளின் 

விகி ம் (100 உயிர்ப்பிறப்புகளில்  

நமற்சகோள்ளப்பட்ட சிநெரியன் ெத்திை 

சிகிச்ரெகளின் எண்ணிக்ரக) 

39.5 59 34 49 48.06 49.7 53.53 43 39.7 44.5 31.9 45.61 40.1 

ஆண்டில் சிநெரியன்  ெத்திை சிகிச்ரெகளின்  

பின்னைோன ச ோற்று விகி ம் 
0.6 0.1 0.003 - 0 0 0.91 0.72 0.74 0.8 0.74 1.60 0.1 

ஊழியர் வகுதிக்கு அரமவோக ஆண்டில் 

ஆகக் குரறந் து  ஒரு  திறன் 

நமம்போட்டுத் திட்டத்திலோவது கலந்து 

சகோண்ட உத்திநயோகத் ர்களின்  ெ வீ ம் 

             

1. மருத்துவ உத்திநயோகத் ர்கள்   88.23 92 8.9 42 45 9.1 0 46 81 1.3 60 80 38.20 

2.  ோதி உத்திநயோகத் ர்கள்  77.57 94 0 82 66 16.4 0 55 71.7 1.08 100 23.89 15.98 

3. நவறு ச ோழில்நுட்ப 

உத்திநயோகத் ர்கள் 
118.51 62 0 - 20 0 0 18 59.7 0 20 3.28 - 

4. கனிஷ்ட பணியோட் ச ோகுதி 12.89 80 0 28 20 3.8 0 09 36.1 0 20 0 26.47 

ஒரு  ோரளக்கு ஒரு மருத்துவ 

உத்திநயோகத் ரினோல் 

பரிநெோதிக்கப்படுகின்ற 

சவளிந ோயோளர்களின்  ெைோெரி 

எண்ணிக்ரக 

20 13 38 25 17 27 21.19 39 24 11 32 43 5.83 
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ஆண்டிற்கோன சடங்கு மைை விகி ம் 0  0  0 0  

வருடத்தில் மோைரடப்புடன் அனுமதிக்கப்பட்ட 

ந ோயோளிகளின் இறப்பு விகி ம் 
15  8.33  13.84 4.1  

கட்டில்களின்  எண்ணிக்ரக 309  285  283 413  

கட்டில்கரள போவித்  விகி ம்   49.11  3.13  54.1 33  

ஆண்டில் நமற்சகோள்ளப்பட்ட பிை ோன ெத்திை 

சிகிச்ரெகளின் எண்ணிக்ரக 
1630  331  2071 2158  

ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன சிகிச்ரெக்கோக  

ந ரவப்படுகின்ற அத்தியோவசிய மருந்து 

வரககளில்  ஆண்டு முழுவதும் 

கிரடக்கப்சபறும்  மருந்துகளின் ெ வீ ம்    

96  100  93.75 46.36  

மருத்துவ ஆய்வுகூட ச ோழில்நுட்பவியலோளர் 

ஒருவரினோல்    மோ சமோன்றுக்கு 

நமற்சகோள்ளப்படும் பரிநெோ ரனகளின் 

எண்ணிக்ரக 

5929.55  27937  41549 47806  

மருந்துகளுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சமோத்  

ச ோரகயில்  உள்ளூர்  சகோள்வனவுக்கோக செலவு 

செய்யப்பட்ட ெ வீ ம் 

99.21  3.33  95.10 100  
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ஆண்டில் சிநெரியன்  ெத்திைசிகிச்ரெகளின் 

விகி ம் (100 உயிர்ப்பிறப்புகளில்  

நமற்சகோள்ளப்பட்ட சிநெரியன் ெத்திை 

சிகிச்ரெகளின் எண்ணிக்ரக) 

40.95  96.9  49.55 48.7  

ஆண்டில் சிநெரியன்  ெத்திை சிகிச்ரெகளின்  

பின்னைோன ச ோற்று விகி ம் 
0.4  1.27  0.11 0.6  

ஊழியர் வகுதிக்கு அரமவோக ஆண்டில் ஆகக் 

குரறந் து  ஒரு  திறன் நமம்போட்டுத் 

திட்டத்திலோவது கலந்து சகோண்ட 

உத்திநயோகத் ர்களின்  ெ வீ ம் 

       

1. மருத்துவ உத்திநயோகத் ர்கள்  5.8  90  16.25 35  

2.  ோதி உத்திநயோகத் ர்கள் 43  90  4.87 53  

3. நவறு ச ோழில்நுட்ப உத்திநயோகத் ர்கள் 26  0  6.38 42  

4. கனிஷ்ட பணியோட் ச ோகுதி 24  33.5  0 11  

ஒரு  ோரளக்கு ஒரு மருத்துவ 

உத்திநயோகத் ரினோல் பரிநெோதிக்கப்படுகின்ற 

சவளிந ோயோளர்களின்  ெைோெரி எண்ணிக்ரக 

21  23  25 15  
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சுைாதார நிறுவனங்ைள் / திட்டங்ைள் / பிரிவுைளின் செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 

வாய்வழி சுைாதார நிறுவனம், மஹரைம 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 
2021க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

மருந்துகளுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சமோத்  

ச ோரகயில்  உள்ளூர்  சகோள்வனவுக்கோக செலவு 

செய்யப்பட்ட ெ வீ ம் 

 73.7 99.8 41.4 

ஒரு  ோரளக்கோை சவளிந ோயோளர்களின்  

எண்ணிக்ரக 
 220 89 83 

POHU விற்குச் சென்ற சமோத்  குழந்ர  ந ோயோளிகளில் 

குழந்ர களுக்கோன பிளவு முத்திரை குத்  பயன்படும் 

சமழுகு நபோன்ற ஒரு வரக சபோருள் 

பயன்படுத் ப்பட்ட ெ  வீ ம் 

 2 12.8 8.3 

மறுசீைரமப்பு பிரிவில் நவர் கோல்வோய் சிகிச்ரெகரள 

நமற்சகோண்ட ந ோயோளிகளின் ெ வீ ம் 
 4.8 4.9 6.7 

 

யாகனக்ைால் னநாய் ைட்டுப் ாட்டுத்  திட்டம் 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 
2021 க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

ரமக்நைோஃபிநலரியோ விகி ம் 0.01 0.01 0.04 0.03 

ச ோற்றுந ோயோளோர் விகி ம் 0.5 1.08 0.91 0.41 

ந ோய்த்ச ோற்று விகி ம் 0.1 0.07 0.16 0.07 

புதிய   நிை நீர் வீக்கமுள்ள ந ோயோளிகள் 400 633 545 320 

 

சதாழுனநாய் ைட்டுப் ாட்டு திட்டம் 

* இறுதி தரவு கிகடக்ைவில்கல 

 

 

 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 2021 க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019
* 

2020
 

2021
 

புதி ோக கண்டறியப்பட்ட ந ோய்கள்   1660 1072  

புதிய  ந ோய்கள்  கண்டறி ல்  விகி ம் 

  ( 100000 மக்கள் ச ோரகக்கு)  

 7.61 4.87  

குழந்ர  ெ வீ ம்  10.9 10.63  

அங்கவீன குரறபோடு உரடநயோரின் 

ெ வீ ம் 

 5.51 6.8  

மல்டி நபசிலரி (MB)ெ வீ ம்  58.47 61.94  
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மனலரியா ைட்டுப் ாட்டுத்  திட்டம் 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 2021க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

மநலரியோ இறப்பு எண்ணிக்ரக 0 0 0 0 

3  ோட்களுக்குள்  ந ோய் குறித்து 

விெோரிக்கப்பட்ட  ெ விகி ம் 
100 100 100 100 

ந சிய சிகிச்ரெ வழிகோட்டு ல்களின்படி மு ல் 

வரிரெ சிகிச்ரெரயப் சபற்ற 

உறுதிப்படுத் ப்பட்ட மநலரியோ 

ந ோயோளிகளின் ெ விகி ம்  

100 100 100 100 

100  பர்களுக்கோன இைத்  ஆண்டின்  

பரிநெோ ரன விகி ம் 
3 5 3 3 

மநலரியோ மருந்துகள் மற்றும் சபோருட்களின் 

 ட்டுப்போடு இல்லோ  சுகோ ோை நிறுவனங்களின் 

ெ விகி ம் 

100 100 100 100 

 

 

னதசிய புற்றுனநாய் ைட்டுப் ாட்டுத் திட்டம் 

முக்கிய 

செயல்திைன் 

குறிைாட்டிைள் 

2021க்ைான இலக்கு                                    முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

புற்றுந ோய் 

போதிப்பு  ைவு 

சவளியீடு 

"புற்றுந ோய் 

போதிப்பு  ைவு" இன் 

ெமீபத்திய 

சவளியீடு  டப்பு 

ஆண்டிலிருந்து 3 

ஆண்டுகளுக்கு 

மிகோமல் இருக்க 

நவண்டும். 

2012 

புற்றுந ோய் 

நிகழ்வு  ைவு 

இறுதி 

செய்யப்பட்ட

து 

2015 ஆம் 

ஆண்டிற்கோன 

புற்றுந ோய் 

பதிநவட்டின் 

அறிக்ரக குறித்து 

முடிவு 

செய்யப்பட்டது. 2016, 

2017, 2018 மற்றும் 2019 

ஆம் ஆண்டிற்கோன 

புற்றுந ோய் நிகழ்வு 

 ைவு  குறித்து முடிவு 

செய்யப்பட்டது.. 

2019 

வரையிலோன 

ந சிய 

புற்றுந ோய் 

போதிப்பு  ைவு 

சவளியிடப்பட்

டது. 

ந சிய 

ஆநலோெரனக் 

குழு 

கூட்டங்கரள 

 டத்து ல் 

ஆண்டுக்கு  ோன்கு 

கூட்டங்கள் 

 டோத்து ல்(கோலோ

ண்டுக்கு ஒரு 

கூட்டம் ) 

ஒரு கூட்டம் 

 டோத் ப்பட்ட

து  

2 கூட்டங்கள் 

 டத் ப்பட்டன 

3 கூட்டங்கள் 

 டத் ப்பட்டன 

மோவட்ட 

மறுஆய்வுக் 

கூட்டங்கரள 

 டத்து ல் 

ஆண்டுக்கு 26 

கூட்டங்கள் (ஒரு 

மோவட்டத்திற்கு 1) 

6 மோவட்ட 

ஆய்வுகள் 

 டத் ப்பட்ட

ன. 

நகோவிட் 19 நிரலரம 

கோைைமோக மோவட்ட 

மதிப்போய்வுகள் 

எதுவும் 

 டத் ப்படவில்ரல. 

5 மோவட்ட 

மீளோய்வுகள் 

(இைத்தினபுரி, 

கோலி, கண்டி, 

அனுைோ புைம், 

மட்டக்களப்பு) 

 டத் ப்பட்டன. 

சபோதுவோன 

புற்றுந ோய்களு

க்கோன ெரியோன 

வழிகோட்டு ல் 

மற்றும் 

பரிந்துரைப்புக

ரள 

அபிவிருத்தி 

இலங்ரகயில்      

சபோதுவோன 

புற்றுந ோய்களுக்கோ

ன 

வழிகோட்டு ல்கள் 

மற்றும் பரிந்துரை 

போர களின் 

மோர்பக, 

வோய்வழி,  

உைவு குழோய்  

சபருங்குடல் 

மற்றும் 

மலக்குடல், 

புநைோஸ்நடட், 

ர ைோய்டு 

“ஆைம்ப சிகிச்ரெ 

நிரலய  

மருத்துவர்களுக்கோக 

இலங்ரகயில் 

சபோதுவோன 

புற்றுந ோய்களின் 

ஆைம்பகோல 

கண்டறி ல் மற்றும் 

மோர்பகப் 

புற்றுந ோய், 

கர்ப்பப்ரப 

வோய்ப் 

புற்றுந ோய் 

மற்றும் வோய் 

புற்றுந ோய்க்கோ

ன மருத்துவ 
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செய் ல்  கிரடக்கும்  ன்ரம மற்றும் மகளிர் 

மருத்துவ 

புற்றுந ோய்கள் 

குறித்  

ஆைம்பகோல 

கண்டறி ல் 

வழிகோட்டு ல்

கள் 

புதுப்பிக்கப்பட்

டன.   

விரலப்புள்ளி

கள் 

சவளியீடுகளுக்

கு 

அரழக்கப்பட்

டன. 

பரிந்துரைக்கும் 

போர கள் குறித்  

ந சிய 

வழிகோட்டு ல்”அச்சி

டப்பட்டு மோவட்ட 

மட்டத்தில் 

விநிநயோகிக்கப்பட்ட

து..  

நமலோண்ரம 

வழிகோட்டு ல் 

சவளியிடப்பட்

டது. 

 

 

னதசிய நாள் ட்ட சிறுநீரை னநாய் திட்டம் 

 

முக்கிய செயல்திைன் 

குறிைாட்டிைள் 

 

2021க்ைா

ன 

இலக்கு 

 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

2,418,954 மக்கள்ச ோரகக்கு 

ஏற்ப,  ோள்பட்ட சிறுநீைக ந ோய்  

ஆபத்து கோைணி உள்ளவர்கரள  

முன் கூட்டிநய ந ோய் கண்டறிய 

பரிநெோதிக்கப்பட்ட  பர்களின் 

ெ வீ ம் 

 178,651 37,660 79,452 

இலங்ரக அைெோங்க 

ரவத்தியெோரலகளில் உள்ள 

டயோலிசிஸ் இயந்திைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

 419 482 510 

குருதி கூழ்மப்பிரிப்புக்கு 

உட்பட்ட ந ோயோளிகளின் 

எண்ணிக்ரக 

 8246 8755 9518 

வயிற்று உள்ளுரற 
கூழ்மப்பிரிப்பு செய்யப்படும் 
ந ோயோளிகளின் எண்ணிக்ரக 

 394 479 760 

அைசு மருத்துவமரனகளில் 
 டத் ப்பட்ட சிறுநீைக மோற்று 
அறுரவ சிகிச்ரெகளின் 
எண்ணிக்ரக 

 282 153 212 

 

 

னதசிய சடங்கு ைட்டுப் ாட்டுப் பிரிவு 

 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 

 

 

2021க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

 

2019 2020 2021 

சடங்கு ந ோய்  ெம்பவிப்புகளின் எண்ணிக்ரக 

(100,000 மக்களுக்கு) 
 481.81 141.52 162.14 

சடங்கு ந ோயோளர் மைை விகி ம்  0.15 0.11 0.08 

பூச்சியியல் சுட்சடண் (Entomological index)  9.8 8.7 9.2 
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ைாெனநாய் ைட்டுப் ாடு மற்றும் மார்பு னநாய்க்ைான னதசிய திட்டம் (NPTCCD) 

 

 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 
2021க்ைான 

இலக்கு 

(%) 

முன்னனற்ைம் 

(%) 

2019 2020 2021 

ந ோய்  கண்டறி ல் வீ ம் 53.2 59.0 50.4 46.4 

 கோெந ோய் சிகிச்ரெ  ல்விரளவு விகி ம் 90 84.2 82.2 

 ைவு 

கிரடக்கவி

ல்ரல 

 

 

னதசிய  ாலியல்  ரவும் னநாய்ைள்/ எய்ட்ஸ் ைட்டுப் ாடு திட்டம் 

குறிைாட்டி 2019 2020 2021 

எச்.ஐ.வி ந ோயோல் போதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ரக - 

புதி ோக கண்டறியப்பட்டது 

440 363 411 

சைட்நைோரவைல் எதிர்ப்பு சிகிச்ரெயில் எச்.ஐ.வி.யுடன் வோழும் 

மக்களின் எண்ணிக்ரக 

1846 2166 2402 

 ோயிடமிருந்து குழந்ர க்கு பைவுவ ோல் எச்ஐவி உள்ள 

குழந்ர களின் எண்ணிக்ரக - ச ோற்றுந ோய் ச ோடங்கியதில் 

இருந்து சமோத் மோக 

86 88 90 

 ோயிடமிருந்து குழந்ர க்கு பைவுர   டுக்கும் நெரவரயப் 

சபற்ற எச்.ஐ.வி-உள்ள சபண்களின் ெ வீ ம் 

100% 100% 100% 

எச்.ஐ.வி போசிட்டிவ் நெோ ரன செய்து எச்.ஐ.வி போசிட்டிவ் 

சபண்களுக்கு பிறந்  குழந்ர களின் ெ வீ ம் 

0 0 0 

 ோயிடமிருந்து குழந்ர க்கு எச்ஐவி பைவுர   டுக்கும்  

நெரவகரள சபற்ற எச்ஐவி போசிட்டிவ் சபண்களுக்கு பிறந்  

எச்ஐவி போசிட்டிவ் குழந்ர களின் எண்ணிக்ரக 

0 0 0 

 ோயிடமிருந்து குழந்ர க்கு எச்ஐவி பைவுர   டுக்கும்  

நெரவகரள சபறோ  எச்ஐவி போசிட்டிவ் சபண்களுக்கு பிறந்  

எச்ஐவி போசிட்டிவ் குழந்ர களின் எண்ணிக்ரக 

0 0 0 

 ற்நபோது சைட்நைோரவைல் எதிர்ப்பு சிகிச்ரெரயப் சபறும் 

எச்.ஐ.வி-யுடன் வோழும் மக்களின் ெ வீ ம் (NSACP  ைவு) 

51 51.72 66.59 

ச ோற்றுக்கு உட்படோ  1,000 மக்கள்ச ோரகக்கு புதிய எச்ஐவி 

ச ோற்றுகளின் எண்ணிக்ரக (NSACP  ைவு) 

0.01 0.01 0.01 

 

சதாற்று னநாயியல் பிரிவு 

முக்கிய செயல்திைன் 

குறிைாட்டிைள் 

2021 க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

 டுப்பூசிகளினோல்  டுக்கக்கூடிய  

முக்கிய ந ோய்களுக்கோன 

ந ோய்த் டுப்பு போதுகோப்பு - BCG, 

Penta-valent, DT, Measles 

99% >95% >95% >95% 

ச ோற்று ந ோய்களின் 

கண்கோணிப்பு - 

அறிக்ரகயிடலின் முழுரம 

(அரனத்து  சுகோ ோை ரவத்திய 

அதிகோரி 

அலுவலகங்களிலுமிருந்தும் 

அறிக்ரகரயப் சபறல்) 

100% 100 100 91.2 
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உறுதிப்படுத் ப்பட்ட நகோவிட்-

19  ந ோயோளர்கள் (100,000 மக்கள் 

ச ோரகக்கு) 

- - 202.2 2530.2 

நகோவிட்-19 இறப்பு விகி ம் - - 0.47% 2.71% 

னைாவிட்-19 தடுப்பூசி 

 ரசவல்கல 
    

- இலக்கு வகுக்கப்பட்ட 

மக்கள்ச ோரகக்கோன 1 வது 

நடோஸ் 

- - - 100.0% 

– - இலக்கு வகுக்கப்பட்ட 

மக்கள்ச ோரகக்கோன 2 வது 

நடோஸ் 

- - - 94.6% 

- இலக்கு வகுக்கப்பட்ட 

மக்கள்ச ோரகக்கோன   

தூண்டும் நடோஸ் 

- - - 27.7% 

- சமோத்  மக்கள்ச ோரகக்கோன 1 

வது நடோஸ் 
- - - 73.0% 

- சமோத்  மக்கள்ச ோரகக்கோன 2 

வது நடோஸ் 
- - - 63.2% 

- சமோத்  மக்கள்ச ோரகக்கோன  

தூண்டும் நடோஸ் 
- - - 18.5% 

 

 

குடும்  சுைாதாரப்  ணியைம் 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 
முன்னனற்ைம் 

2020 2021 

8 வோைங்களுக்கு முன்பு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 

கர்ப்பிணித்  ோய்மோர்களின்   ெ விகி ம்     
80.9 81.9 

பதின்ம வயதில் கர்ப்பமோநனோரில் பதிவு 

செய்யப்பட்டுள்நளோரின் ெ விகி ம்   
4.1 4.0 

மதிப்பிடப்பட்ட மக்கள்ச ோரகயில் 1% நபரில் 35 வயது 

கூட்டுப் பங்நகற்போளர்களில் சுக வனிர யர் கிளினிக்கு  

வந்  சபண்களின் ெ வீ ம். 

46.5 26.8 

மதிப்பிடப்பட்ட மக்கள்ச ோரகயில் 0.8 % நபரில் 35 

வயது கூட்டுப் பங்நகற்போளர்களில் சுக வனிர யர் 

கிளினிக்கு  வந்  சபண்களின் ெ வீ ம். 

58.1 33.5 

ரூசபல்லோவிலிருந்து போதுகோக்கப்பட்ட  கர்ப்பிணித் 

 ோய்மோர்களின் ெ வீ ம்  
98.5 98.5 

 ோய் மைை விகி ம் (MMR)   30.2 
 

எரட குரறந்  5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ர களின் 

ெ வீ ம் 
13.1 12.9 

வளர்ச்சி குன்றிய 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ர களின் 

ெ வீ ம் 
8.2 8.3 

நிரற குரறந்  5 வயதிற்குட்பட்ட 

குழந்ர களின்ெ வீ ம் 
8.6 7.8 

சிசு மைை விகி ம் 8.4 9.1 

குழந்ர கள் இறப்பு விகி ம்  6.4 6.5 

பிைெவத்தின் பின் மு ல் 10  ோட்களில் குரறந் பட்ெம் 1 

பிைெவத்திற்குப் பின் வருரகரயப் சபற்ற  ோய்மோர்களின் 

அறிவிக்கப்பட்ட ெ வீ ம் 

94.2 92.5 

குடும்பக் கட்டுப்போடு முரறரயப் பயன்படுத்தும் 

 குதியுள்ள  ம்பதிகளின் ெ வீ ம் 
67.6 57.1 
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சுைாதார னமம் ாட்டு  ணியைம் 

முக்கிய செயல்திைன் 

குறிைாட்டிைள் 
2021 க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

ஒரு PHM பகுதியில்  செயல் 

நிரலயில் உள்ள ஒரு  

 ோய்மோர்களின் ஆ ைவு குழு 

சகோண்ட சுகோ ோை ரவத்திய 

அதிகோரி பிரிவின் 

பகுதிகளின் ெ வீ ம் 

75 50 60 65 

செயல் நிரலயில் உள்ள 

மூன்று  ோய்மோர்களின் 

ஆ ைவுக் குழுக்க்கள் 

சகோண்ட  PHM பகுதிகளின் 

ெ வீ ம் 

50 15 30 35 

ஆப் / ஆன்ரலன் மூலம் 

சுகோ ோை நமம்போட்டு 

பணியகத்தில் 

பதிவுசெய்யப்பட்ட 

 ோய்மோர்களின் ஆ ைவுக் 

குழுக்களின் ெ வீ ம் 

10 0 < 1 1 

 டத் ப்பட்ட பயிற்சிப் 

பட்டரறகளின் 

எண்ணிக்ரக 

50 - - 47 

 டத் ப்பட்ட அமர்வுகளின் 

எண்ணிக்ரக 
- - - 20 

ஒரு சுகோ ோை ரவத்திய 

அதிகோரி பிரிவி பகுதிக்கு 

ஒரு மகிழ்ச்சியோன கிைோமம் 

சகோண்ட  சுகோ ோை 

ரவத்திய அதிகோரி பிரிவி 

பகுதிகளின் ெ வீ ம் 

100% (ஒரு MOH 

பகுதிக்கு ஒரு 

மகிழ்ச்சியோன 

கிைோமம்) 

56.5% (200 

மகிழ்ச்சியோன 

கிைோமங்கள்) 

70.5% (250 

மகிழ்ச்சியோன 

கிைோமங்கள்) 

81% (287 

மகிழ்ச்சியோன 

கிைோமங்கள்) 

சுகோ ோை நமம்போட்டு 

பணியகத்தின் முகநூல் 

பக்கத்தின் ைோெரி அணுகல் 

2 மில்லியன் 

( ோட்டில் 25 - 30 

% முகநூல் 

பயனர்கள்) 

50,000 3.6 மில்லியன் 4.84 மில்லியன் 

 

னதசிய குருதி மாற்றீடு னெகவ   

குறிைாட்டிைள் 
2021  க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

24 மணிந ை நெரவரய வழங்கும் 

மருத்துவமரன இைத்  வங்கிகளின் 

எண்ணிக்ரக 

89 80 89 86 

ஆண்டுக்கு முழு இைத்  நெகரிப்பின் 

எண்ணிக்ரக 
400,000 444,450 399,650 325,000 

 டத் ப்பட்ட மருத்துவமரன  குருதி 

மோற்றீடு செயற்குழுக் கூட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

20 15 10 12 

அசபசைசிஸ் சிகிச்ரெ (therapeutic apheresis)   

வழங்கும் இைத்  வங்கிகளின் எண்ணிக்ரக 
32 35 31 32 
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மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

 

மருத்துவ விநினயாை பிரிவு 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 
2021 க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் (%) 

2019 2020 2021 

புதுப்பிக்கப்பட்ட சூத்திைத்தின் படி 

சபோருட்களின் பட்டியல் கிரடக்கும் 

 ன்ரம 

100 - - 90 

MSMIS விரிவோக்கத் திட்டத் ோல் 

முழுரமயோக நிரறவு செய்யப்பட்ட 

நிறுவனங்களின் ெ வீ ம் 

100 12 25 26 

MSMIS விரிவோக்கத் திட்டத் ோல் ஓைளவு 

நிரறவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களின் 

ெ வீ ம் 

 - - 45 

களஞ்சியங்கரள  நமம்படுத்தும் 

திட்டத் ோல் உள்ளடக்கப்பட்ட 

நிறுவனங்களின் ெ விகி ம் 

100 - - 77 

 

 

 ணிப் ாளர் தாதியர் னெகவ  - மருத்துவ னெகவ 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 

(தாதியர் உத்தினயாைஸ்தர்ைளுக்ைான  

னெகவயில்  யிற்சித் திட்டம்) 

2021 க்ைான 

இலக்கு 

 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கோன பயிற்சித் 

திட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 
- 09 09 - 

நபரிடர் பயிற்சி திட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
12 07 04 0 

மருத்துவச்சிகள் பயிற்சித் திட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக (சமன் திறன்கள்) 
09 09 02 0 

 ோதியர் நமற்போர்ரவயோளர்களுக்கோன  

முதுநிரலப் பயிற்சித் திட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

- 09 03 - 

சபோறுப்பு   ோதியர் 

உத்திநயோகஸ் ர்களுக்கோன  பயிற்சித் 

திட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 

- 03 01 - 

குறிைாட்டிைள் 

2021 

க்ைான 

இலக்கு   

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

நிகழ்த் ப்பட்ட ஆய்வுகூட 

நெோ ரனகளின் எண்ணிக்ரக 

 

 1,424,915 1,331,953 1,234,001 

ரகயோளப்பட்ட ஆைோய்ச்சி 

திட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 
 51 15 41 
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ச ோற்று கட்டுப்போட்டு பயிற்சி 

திட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 

03 03 - 01 

சிறப்பு  ை  ோதி  உத்திநயோகஸ் ர்களின் 

திறன் நமம்போட்டு பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளின் 

எண்ணிக்ரக 

- 01 - - 

அவெை மற்றும் கோய சிகிச்ரெ பயிற்சி 

திட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 

10 07 04 02 

நகோவிட் 19 ந ோயோளிகரள ரகயோள்வது 

குறித்  விழிப்புைர்வு பயிற்சித் 

திட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 

10 - - 04 

 

மருத்துவ புள்ளிவிவர பிரிவு 

முக்கிய செயல்திைன் 

குறிைாட்டிைள் 

2021  க்ைான 

இலக்கு 
2019 2020 2021 

புதுப்பிக்கப்பட்ட 

சுகோ ோை 

நிறுவனங்களின் 

பட்டியல்  

சுகோ ோை 

நிறுவனங்களி

ன் 

முழுரமயோன 

பட்டியரலத் 

 யோரித் ல் 

2018ஆம் 

ஆண்டிற்கோன 

சுகோ ோை 

நிறுவனங்களின் 

முழுரமயோன 

பட்டியல் 

 யோரிக்கப்பட்ட

து 

2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கோன 

சுகோ ோை 

நிறுவனங்களின் 

முழுரமயோன 

பட்டியல் 

 யோரிக்கப்பட்டது 

2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கோன 

சுகோ ோை 

நிறுவனங்களின் 

முழுரமயோன 

பட்டியல் 

 யோரிக்கப்பட்டது 

 

வருடோந்  சுகோ ோை  

அறிக்ரக 

2019 ஆம் 

ஆண்டுக்கோன   

வருடோந்திை 

சுகோ ோை 

அறிக்ரகரய 

சவளியிடு ல் 

2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கோன 

வருடோந்  

சுகோ ோை 

புள்ளிவிவைங்க

ள் 

இரைய ளத்தி

னூடோக 

சவளியிடப்பட்

டது 

2016 ஆம் 

ஆண்டிற்கோன 

வருடோந்  

சுகோ ோை 

அறிக்ரக 

இரைய ளத்தி

னூடோக 

சவளியிடப்பட்

டது 

2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கோன 

சுகோ ோை அறிக்ரக 

அச்சிடப்பட்டு 

விநிநயோகிக்கப்ப

ட்டது, 

2018ஆம் 

ஆண்டிற்கோன 

வருடோந்  சுகோ ோை 

புள்ளிவிவைங்கள் 

சுகோ ோை 

அரமச்சின் 

இரைய ளத்தி

னூடோக 

சவளியிடப்பட்ட

து 

  

2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கோன 

வருடோந்  சுகோ ோை 

அறிக்ரக 

இரைய ளத்தி

னூடோக 

சவளியிடப்பட்ட

து 

eIMMR அரமப்பு  இலங்ரகயில்  

eIMMR 

முரறரய 

ஆைம்பிப்ப ற்

கோன திறரனக் 

சகோண்ட  

அரனத்து 

மருத்துவமரன

களிலும் 

இவ்வரமப்

ரப 

 ரடமுரறப்ப

டுத்து ல் 

24 புதிய 

மருத்துவமரன

களில் 

செயல்படுத் ப்ப

ட்டது 

eIMMR அரமப்பு 

2020 ஆம் 

ஆண்டின் 

இறுதிக்குள் 

 ோடளோவிய 

ரீதியில் 539 

மருத்துவமரனக

ளில் 

இயங்குகிறது. 

eIMMR அரமப்பு 

2021 ஆம் 

ஆண்டின் 

இறுதிக்குள் 

 ோடளோவிய 

ரீதியில் 570 

மருத்துவமரனக

ளில் இயங்குகிறது. 
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ஒவ்சவோரு பிைோந்திய 

சுகோ ோை நெரவகள் 

பணிப்போளர் 

பிரிவிலும் 

மருத்துவமரன 

புள்ளிவிவைங்களில் 

ஈடுபடும் சுகோ ோை 

அலுவலர்களுக்கு 

eIMMR 

அரமப்புக்கோன 

நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கரள  

மதிப்போய்வு செய் ல்  

மற்றும் 

புள்ளிவிவைங்கள் 

குறித்  பயிற்சித் 

திட்டங்கரள 

 டத்து ல் 

ஒவ்சவோரு 

ஆண்டு 

இறுதிக்குள்ளோ

கவும் 

ஒவ்சவோரு 

பிைோந்திய 

சுகோ ோை 

நெரவகள் 

பணிப்போளர் 

பிரிவிலும் 

மருத்துவமரன 

புள்ளிவிவைங்க

ளில் ஈடுபடும் 

சுகோ ோை 

அலுவலர்களுக்

கு eIMMR 

அரமப்புக்கோ

ன நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கரள  

மதிப்போய்வு 

செய் ல்  

மற்றும் 

புள்ளிவிவைங்க

ள் குறித்  

பயிற்சித் 

திட்டங்கரள 

 டத் 

து ல் 

2019 ஆம் 

ஆண்டின் 

இறுதிக்குள் 

அரனத்து 

பிைோந்திய 

சுகோ ோை 

நெரவகள் 

பணிப்போளர் 

பிரிவுகளிலும் 

மருத்துவமரன 

புள்ளிவிவைங்க

ளில் ஈடுபடும் 

சுகோ ோை 

அலுவலர்களுக்

கு eIMMR 

அரமப்புக்கோன 

நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கரள 

மதிப்போய்வு 

செய் ரம 

மற்றும் 

புள்ளிவிவைங்க

ள் குறித்  

பயிற்சித் 

திட்டங்கரள 

சவற்றிகைமோக 

முடித் ரம 

நகோவிட் - 19 

ச ோற்று 

நிரலரமயின் 

வைம்புகள் 

கோைைமோக 3 

பயிற்சி 

திட்டங்கரள 

மட்டுநம 

 டத்தியது. 

நிதி ஒதுக்கீடு 

வைம்பு கோைைமோக 

13 பயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகரள 

மட்டுநம 

 டத்தியது. 

இலங்ரகயில் உள்ள 

ஒவ்சவோரு சுகோ ோை 

ரவத்திய அதிகோரி 

பிரிவினதும்  கிைோம 

நெரவயோளர் 

பட்டியல்  மற்றும் 

ஆண்டு 

 டுப்பகுதியில் 

மக்கள் ச ோரக 

மதிப்பீடுகள் 

ஆகியவற்ரறப் 

புதுப்பித் ல்  

ஒவ்சவோரு 

ஆண்டும் 

இலங்ரகயில்  

உள்ள 

ஒவ்சவோரு 

சுகோ ோை 

ரவத்திய 

அதிகோரி 

பிரிவினதும்  

கிைோம 

நெரவயோளர் 

பட்டியரலப் 

புதுப்பித் ல். 

ஒவ்சவோரு 

ஆண்டும் 

சுகோ ோை 

ரவத்திய 

அதிகோரி 

பிரிவின் 

அடிப்பரடயில் 

ஆண்டு 

 டுப்பகுதியில் 

மக்கள்ச ோரக 

மதிப்பீடுகரள

த்  யோரித் ல். 

2019 ஆம் 

ஆண்டில் 

இலங்ரகயில் 

உள்ள 

ஒவ்சவோரு 

சுகோ ோை 

ரவத்திய 

அதிகோரி 

பிரிவினதும் 

கிைோம 

நெரவயோளர் 

பட்டியரலப் 

புதுப்பித் ரம.  

2019 ஆம் 

ஆண்டில் 

சுகோ ோை 

ரவத்திய 

அதிகோரி 

பிரிவின் 

அடிப்பரடயில் 

ஆண்டு 

 டுப்பகுதியில் 

மக்கள்ச ோரக 

மதிப்பீடுகரளத் 

 யோரித் ரம. 

2020 ஆம் 

ஆண்டில் 

இலங்ரகயில் 

உள்ள ஒவ்சவோரு 

சுகோ ோை ரவத்திய 

அதிகோரி 

பிரிவினதும் கிைோம 

நெரவயோளர் 

பட்டியரலப் 

புதுப்பித் ரம.  

 

2020 ஆம் 

ஆண்டில் சுகோ ோை 

ரவத்திய அதிகோரி 

பிரிவின் 

அடிப்பரடயில் 

ஆண்டு 

 டுப்பகுதியில் 

மக்கள்ச ோரக 

மதிப்பீடுகரளத் 

 யோரித் ரம. 

2021 ஆம் 

ஆண்டில் 

இலங்ரகயில் 

உள்ள ஒவ்சவோரு 

சுகோ ோை ரவத்திய 

அதிகோரி 

பிரிவினதும் கிைோம 

நெரவயோளர் 

பட்டியரலப் 

புதுப்பித் ரம. 

 

 2021 ஆம் 

ஆண்டில் சுகோ ோை 

ரவத்திய அதிகோரி 

பிரிவின் 

அடிப்பரடயில் 

ஆண்டு 

 டுப்பகுதியில் 

மக்கள்ச ோரக 

மதிப்பீடுகரளத் 

 யோரித் ரம. 
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ச ாது சுைாதார ைால்நகட னெகவைள் 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 
2021க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

மறு ஆய்வுக் கூட்டங்களின் எண்ணிக்ரக   3 5 2 1 

பயிற்சித் திட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 25 48 8 10 

கண்கோட்சி அைங்ரக போர்ரவயிட்ட மக்கள் 

எண்ணிக்ரக 
10000 7400 25000 * 

விநிநயோகிக்கப்பட்ட துண்டுப் பிைசுைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
25000 27000 40000 35000 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் பங்கு சபற்ற 

பள்ளி மோைவர்களின் எண்ணிக்ரக 
25000 20000 25000 * 

* னைாவிட் - 19 சதாற்றுனநாய் ைார மாை நிைழ்ச்சிைள் நடத்தப் டவில்கல 

 

னநாய் தடுப்பு ைாப்புச் னெகவைள் 

 

சதாற்ைாத னநாய்ைளுக்ைான  ணியைம் 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 
2021க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

ஆநைோக்கியமோன வோழ்க்ரக முரற ரமயங்களில் 

35 வயதுக்கு நமற்பட்டவர்கள் 

ந ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட ச ோற்றோ ந ோய்களுக்கு 

பரிநெோதிக்கப்பட்டோர்கள் 

 6.9% 3.7% 2.88% 

இைண்டு அல்லது அ ற்கு நமற்பட்ட 

ஆநைோக்கியமோன வோழ்க்ரக முரற 

கிளினிக்குகரளக் சகோண்ட சுகோ ோைப்  மருத்துவ 

அதிகோரிகளின்பகுதிகளின் எண்ணிக்ரக 

 - 288 NA 

 ச ோற்றோ ந ோய்கள்   டுப்பு மற்றும் கட்டுப்போடு 

குறித்து பயிற்சி   சபற்ற மருத்துவ 

உத்திநயோகத் ர்களின் ெ வீ ம்  (ச ோற்றோ 

ந ோய்கள் மற்றும் ஆபத்து கோைணி நமலோண்ரம 

வழிகோட்டு ல்கள்) 

 20% 25% 30% 

ஆ ோை  மருத்துவமரனகள் மற்றும் அ ற்கு நமல் 

உள்ள மருத்துவமமரனகளில்   உள்ளக 

அலகுகளில் கோயம் கண்கோணிப்பு அரமப்பின் 

முழுத்  ைவு அளவு 

 35% 37.8% 34.9% 

 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 
2021க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

ெர்வந ெ சுகோ ோை ஒழுங்குமுரறகளின்  

(IHR)முக்கிய திறன் குறியீடு 
 54% 67% - 

மஞ்ெள் கோய்ச்ெலுக்கு  டுப்பூசி நபோட்ட 

பயணிகளின் எண்ணிக்ரக 
 4831 2281 3533 

கப்பல்  சுகோ ோைம் ெோன்றி ழ்  குறித்து 

பரிநெோதிக்கப்பட்ட கப்பல்களின் எண்ணிக்ரக 
 306 396 605 
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  உளச் சுைாதாரப்   ணியைம் 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 
2021 க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

குரறந் து ஒரு மன ல மருத்துவ நிபுைர் மற்றும் 

மருத்துவமரனகளில் போைதூைமோன மன ல உள் 

கவனிப்பு உள்ள மோவட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 

25 24 24 24 

இரடநிரல பைோமரிப்பு பிரிவுகரளக் சகோண்ட 

மோவட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 
18 16 17 17 

நபோர  மறுவோழ்வு பிரிவுகரளக் சகோண்ட 

மோவட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 
11 9 10 10 

குரறந் து ஒரு ெமூக ஆ ைவு ரமயத்ர க் சகோண்ட 

மோவட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 
20 15 15 18 

100,000 மக்களுக்கு  ற்சகோரல விகி ம் 14.3 14.8 - 15.2 

 

    ைல்வி,  யிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவு 

குறிைாட்டிைள் 
முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

அடிப் கட / பின் அடிப் கட  யிற்சி    

அடிப்பரட பயிற்சியில் நெர்ந் வர்களின் எண்ணிக்ரக 3789 4489 3993 

பயிற்சிரய சவற்றிகைமோக முடித்  

பயிற்சியோளர்களின் எண்ணிக்ரக 
2119 4205 3467 

பின் அடிப்பரட  ோதியர் பயிற்சியிரன முடித்   

பயிற்சியோளர்களின் எண்ணிக்ரக 
497 751 952 

னெகவக்  ைால   யிற்சி    

இைண்டோம் சமோழி பயிற்சி முடித் வர்களின்  

எண்ணிக்ரக 
7657 1574 155 

 னி பர் பயிற்சி முடித் வர்களின் எண்ணிக்ரக 358 106 155 

குழு பயிற்சி முடித் வர்களின் எண்ணிக்ரக 50325 8289 8277 

ஆராய்ச்சி    

ஆைோய்ச்சி சகோடுப்பனவுக்கோக சபறப்பட்ட ஆைோய்ச்சி 

திட்ட அறிக்ரககளின் எண்ணிக்ரக 
172 82 19 

ஆைோய்ச்சி சகோடுப்பனவு செலுத்  ஒப்பு ல் 

அளிக்கப்பட்ட ஆைோய்ச்சி திட்ட  அறிக்ரககளின் 

எண்ணிக்ரக 

114 29 19 

 

னதசிய சுைாதார அறிவியல் நிறுவனம், ைளுத்துகை 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 

2021 

க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

 டத் ப்பட்ட அடிப்பரட பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள்  5 4 4 

 டத் ப்பட்ட நெரவ கோல திட்டங்கள்  13 8 15 

 ோய்வழி இறப்பு விகி ம் - 0 0 1 

பள்ளி மருத்துவ ஆய்வு (SMI)முழுத்  ழுவு அளவு  97.8% 24.4% 0% 

சடங்கு நிகழ்வுகள்  
K-844 K- 164 K- 316 

B- 1946 B- 337 B- 280 

உைவு வளோக பதிவு (உைவு ெட்டம்) - - - 0% 

சுக வனிர யர்  முழுத்  ழுவு அளவு (35 

ஆண்டுகள்) 
 57% 52.5% 46.9% 
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அனர்தத்துக்கு முன் ஆயத்தம் மற்றும்  தில் னெகவைள் பிரிவு 

முக்கிய 

செயல்திைன்  

குறிைாட்டிைள்: 

2021க்ைான 

இலக்கு 
2019 2020 2021 

ரவத்தியெோ

ரலகளில் 

 டத் ப்பட்ட 

நபரிடர் 

முகோரமத்துவ 

பயிற்சிகளின் 

எண்ணிக்ரக 

15 

ரவத்தியெோ

ரலகளில் 15 

நபரிடர் 

முகோரமத்

துவ 

பயிற்சிகள் 

01.இலங்ரகயின் 

ந சிய 

ரவத்தியெோலயில் 

நபரிடர் 

முகோரமத்துவ 

பயிற்சிகள் 

 

02.ரவத்தியெோலகளி

ல் ந சிய அளவில்  

நபரிடர் 

முகோரமத்துவ 

பயிற்சிகள் நமற் 

சகோள்ளப்பட்டு 

முகோரமத்துவ 

பயிற்சிகள் குறித்  

ஆய்வுகளும் 

 டத் ப்பட்டன  

 

03.16ரவத்தியெோலக

ளில் நபரிடர் 

முகோரமத்துவ  

பயிற்சிகள் நமற் 

சகோள்ளப்பட்டன 

1. ந சிய அளவில்  

நபரிடர் 

முகோரமத்துவ 

பயிற்சிகள் நமற் 

சகோள்ளப்பட்டு 

முகோரமத்துவ 

பயிற்சிகள் குறித்  

ஆய்வுகளும் 

 டத் ப்பட்டன 

 2. CBRN-நவதியியல், 

உயிரியல், கதிரியக்க 

மற்றும் அணு 

சபோருட்கள் 

ச ோடர்போன நமரெ 

நமல் உபகைைங்கள் 

சகோண்ட பயிற்சிகள் 

அனர் த்துக்கு முன் 

ஆயத் ம் மற்றும் 

பதில் நெரவகள் 

பிரிவினோல்(DPRD) 

 டோத் ப்பட்டது 

3. 15 

ரவத்தியெோலகளில் 

நபரிடர் 

முகோரமத்துவ  

பயிற்சிகள் நமற் 

சகோள்ளதிட்டமிடப்ப

ட்டுள்ளது, ஆனோல் 

 ோட்டில் ச ருக்கடி 

நிரலரம (COVID 19) 

கோைைமோக 

செய்யப்படவில்ரல. 

மோவட்ட சபோது 

ரவத்தியெோரல 

கம்பஹோ மற்றும் 

ஸ்ரீ செயவர் னபுை 

சபோது 

ரவத்தியெோரலயி

ல்  டத் ப்பட்ட  

நபரிடர் 

முகோரமத்துவ 

பயிற்சிகள், 

நகோவிட் 

நிரலரமக்கு 

ஏற்றவோறு 13 

நமரெ நமல் 

உபகைைங்கள் 

சகோண்ட 

பயிற்சிகளோக 

 டத் ப்பட்டன. 

நபரிடர் 

நமலோண்ரம 

குறித்   ோதியர் 

களுக்கோன 

மறு-

விழிப்புைர்வு 

பயிற்சி 

திட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

01. 12 

நபரிடர் 

நமலோண்

ரம குறித்  

 ோதியர்களு

க்கோன மறு 

விழிப்புைர்

வு 

நிகழ்ச்சிகள் 

02. 10  ைம் iii 

 ோதியர்களு

க்கோனஅவெ

ைநிரல 

மற்றும் 

கோயம் 

சிகிச்ரெ 

மறு-

விழிப்புைர்

வு திட்டம் 

01. 08 நபரிடர் 

நமலோண்ரம 

குறித்து 

 ோதியர்களுக்கோன 

மறு/விழிப்புைர்வு 

திட்டம் 

02. 07   ைம் III 

 ோதியர்களுக்கோன  

அவெைநிரல மற்றும்  

கோயம் சிகிச்ரெ 

குறித்து மறு-

விழிப்புைர்வு 

திட்டம் 

 

 

01.  04 நபரிடர் 

நமலோண்ரம குறித்து 

 ோதியர்களுக்கோன 

மறு/விழிப்புைர்வு 

திட்டம் 

 

02.04   ைம் II 

 ோதியர்களுக்கோன  

அவெைநிரல மற்றும்  

கோயம் சிகிச்ரெ 

குறித்து மறு-

விழிப்புைர்வு திட்டம் 

02. 

 ோதியர்களுக்கோன  

அவெைநிரல 

மற்றும்  கோயம் 

சிகிச்ரெ குறித்து 

மறு-விழிப்புைர்வு 

திட்டம்  

நபரிடர் 

 யோர்நிரல 

மற்றும் பதில் 

குறித்  

பயிற்சித் 

திட்டங்களின் 

 சபோருந் ோது சபோருந் ோது சபோருந் ோது 
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எண்ணிக்ரக 

மருத்துவம

ரனகளுக்கு 

உபகைைங்கள் 

வோங்கு ல்(நப

ைழிவு 

 யோரிப்பு 

 டவடிக்ரகக

ரளநமம்படுத்

துவ ற்கோக) 

 1. சபோலனறுவோ 

பிைோந்திய சுகோ ோை 

நெரவகள் 

பணிப்போளர் 

அலுவலகத்தில் 

உள்ள புதிய 

அவெைகோல 

செயல்போட்டு 

ரமயத்திற்கோன 

உபகைைங்கரள 

சகோள்மு ல் 

செய் ல்  

2. சகோழும்பு ெட்ட 

மருத்துவ 

அலுவலகத்திற்கோன 

சவளிப்புற வன் 

வட்டு சகோள்மு ல் 

செய் ல் -  

 

1. முல்நலரியோவோ 

ந சிய மன ல 

நிறுவனத்திற்கோன 

நமம்படுத் ப்பட்ட 

அவெை எச்ெரிக்ரக 

அரமப்பு  

 

2. 6 அகச்சிவப்பு 

சவப்பமோனிகளின் 

சகோள்மு ல்.  

 

 

சவளியீடுக

ரள  

அச்சிடு ல் 

01.வருடோந்

  அறிக்ரக  

2019 (500 

புத் கங்கள்) 

02.வருடோந்

  அறிக்ரக  

2020 (500 

புத் கங்கள்) 

1. நபைழிவு 

நிவோைைப் 

பணியோளர்களுக்கோக 

1500 சிங்கள 

சமோழியில் 

ரகநயடுகரள 

அச்சிடு ல்  

 

2. களுத்துரற, 

மன்னோர், 

கிளிச ோச்சி, 

யோழ்ப்போை 

மோவட்ட  சுகோ ோைத் 

துரற அனர் த் ம் 

முன் ஆயத் ம் 

மற்றும் பதில் 

நெரவகள் 

திட்டங்கள் 

ச ோடர்போன 

ரகநயடுகரள 

அச்சிடு ல் -500 

(ஒவ்சவோன்றுக்குக்

கும் 125 ல் இருந்து) 

3. 200 புத் கங்கரள 

அச்சிடுகிறது – 

இலங்ரக 2019 இல் 

ஈஸ்டர்  ோள் 

 ோக்கு ல்களுக்கு 

சுகோ ோைத் துரறயின் 

 யோர் நிரல     

பற்றிய ஆய்வு 

1. 2018 வருடோந்  

அறிக்ரக  500 பிைதிகள் 

அச்சிடப்பட்டன 

 

2. வவுனியோ மற்றும் 

முல்ரலதீவு மோவட்ட  

சுகோ ோைத் துரற 

அனர் த் ம் முன் 

ஆயத் ம் மற்றும் 

பதில் நெரவகள் 

திட்டங்கள் 

ச ோடர்போன 

ரகநயடுகரள 

அச்சிடு ல் -250 

(ஒவ்சவோன்றுக்குக்கு

ம் 125 ல் இருந்து) 

2019 வருடோந்  

அறிக்ரக 500 

பிைதிகள் 

அச்சிடப்பட்டது 
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சுைாதார னெகவைளின் தரம் மற்றும்  ாதுைாப்பு  ணியைம் 

குறிைாட்டிைள் 
முன்னனற்ைம் (%) 

2019 2020 2021 

 டத் ப்பட்ட கோலோண்டு செயல்திறன் மறுஆய்வுக் 

கூட்டங்கள் (PRM) 
50 50 100 

ஆண்டுக்கு இருமுரற நிகழும் செயல்திறன் மறுஆய்வுக் 

கூட்டங்கள் / மோவட்ட செயல்திறன் மறுஆய்வுக் 

கூட்டங்கள்(DPRM)  டத் ப்பட்டன 

 

100 100 100 

5 S அரமப்பு, ச ோடர்ச்சியோன  ை நமம்போடு (CQI), முழுத் 

 ை நமலோண்ரம (TQM), ந ோயோளிகளின் போதுகோப்பு மற்றும் 

மருத்துவ ஆய்வு ஆகியவற்றில் மு ன்ரம 

பயிற்சியோளர்களோக பயிற்சி சபற்ற ஊழியர்களின் 

எண்ணிக்ரக (ெ வீ ம்) 

116/200 

(58%) 

135/200 

(68%) 

193/200 

(96%) 

மருத்துவ ஆய்வுகளில் மு ன்ரம பயிற்சியோளர்களோக 

பயிற்சி சபற்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்ரக (ெ வீ ம்) 

 

146/100 

(146%) 
87/100 (87%) 

164/150 

(109%) 

போ கமோன நிகழ்வுகரளப் புகோைளிக்கத் ச ோடங்கிய 

சுகோ ோை வெதிகளின் ெ வீ ம் 

 

 97 97 

 

 

திட்டமிடல் பிரிவு  

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 
2021 க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

2019 2020 2021 

வருடோந்  செயல் திட்டங்களின் 

கிரடக்கும்  ன்ரம 
கிரடக்கப் 

சபறல் 

கிரடக்கப் 

சபற்றது 

கிரடக்கப் 

சபற்றது 

கிரடக்கப் 

சபற்றது 

முந்ர ய ஆண்டின் ஆண்டு 

செயல்திறன் அறிக்ரககளின் 

கிரடக்கும்  ன்ரம 

2020 ஆம் 

ஆண்டு 

கிரடக்கப் 

சபறல் 

2018க்கோன 

அறிக்ரக 

கிரடக்கப் 

சபற்றது 

2019க்கோன 

அறிக்ரக 

கிரடக்கப் 

சபற்றது 

2020க்கோன 

அறிக்ரக 

கிரடக்கப் 

சபற்றது 

மனி வள சுயவிவைத்ர  

புதுப்பித்து சவளியிடும் நிகழ்வு 

விகி ம் 

இைண்டு 

அறிக்ரககள் 

இைண்டு 

அறிக்ரககள் 

இைண்டு 

அறிக்ரககள் 

இைண்டு 

அறிக்ரககள் 

வருடோந்  செயல் திட்டங்கரள 

கண்கோணிக்கும் நிகழ்வு விகி ம் 
03 

அறிக்ரககள் 

03 

அறிக்ரககள் 

03 

அறிக்ரககள் 

03 

அறிக்ரககள் 
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நிறுவன அபிவிருத்தி பிரிவு  

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 2021 க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம்  

2019 2020 2021 

 டத் ப்பட்ட சுகோ ோை நமம்போட்டுக் 

குழு கூட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 

6 6 1 4 

 டத் ப்பட்ட ந சிய சுகோ ோை 

நமம்போட்டுக் குழு கூட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

2 2 2 1 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நவரல 

விபைங்களின் எண்ணிக்ரக 

53 

50 

2 

2 

2 

2 

1 

7 

 டத் ப்பட்ட திறன் நமம்போட்டு 

திட்டங்களின் எண்ணிக்ரக  
10 - 3 4 

சிறப்பு மருத்துவமரனகளின் சுகோ ோை 

ஊழியர்களோல்  டத் ப்படும் திறன் 

நமம்போட்டுத் திட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக (ஆ ோை மருத்துவமரன 

வரக B) 

6 - - - 

சிறப்பு மருத்துவமரனகளில் சுகோ ோை 

நமலோண்ரம பிரிவுகளுக்கு (HMU) 

 டத் ப்பட்ட கூட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

4 - - 2 

சுகோ ோை அரமச்சின் அரமப்பு 

கட்டரமப்ரப உருவோக்குவ ற்கோக 

 டத் ப்பட்ட கூட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

5 - - 3 

நிறுவனங்களில் ஆைோய்ச்சி 

கலோச்ெோைத்ர  நமம்படுத்  

 டத் ப்பட்ட கூட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

1   1 

ஒருங்கிரைந்  மருத்துவ முரறரய 

நமம்படுத்துவ ற்கோக  டத் ப்பட்ட 

கூட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 

2 - - - 

ஒருங்கிரைந்  அரமப்புகரள 

வலுப்படுத்துவ ற்கும் 

நமம்படுத்துவ ற்கும் செயல் 

திட்டங்களின் கிரடக்கும்  ன்ரம 

2 - - - 

ஒருங்கிரைந்  அரமப்பு ச ோடர்போக 

சுகோ ோைம் மற்றும் நவறு   

நிறுவனங்களில்  டத் ப்பட்ட 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகளின் 

எண்ணிக்ரக 

1 - - - 

 ோன்கு மோகோைங்களில் /ஆசிய 

அபிவிருத்தி  வங்கி சவள்நளோட்ட 

பகுதியில் உள்ள உச்ெநிரல  

மருத்துவமரனகளின் வளங்கள், 

நெரவகள் மற்றும் உள்கட்டரமப்பு 

வெதிகள் பற்றிய மதிப்போய்வுகளின் 

எண்ணிக்ரக 

2 - - - 
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சுகோ ோைப் போதுகோப்பு நிறுவனங்களில் 

நெரவகள் / வெதிகள் பற்றிய ந சிய 

அளவிலோன மதிப்போய்வுகரளத் 

ந ர்ந்ச டுப்ப ற்கோக  டத் ப்பட்ட 

கூட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 

12 - - - 

ந சிய சுகோ ோை செயல்திறன் 

கட்டரமப்ரப திருத்துவ ற்கோக 

 டத் ப்பட்ட கூட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

2 - - - 

நிறுவனங்களில்  ன்சகோரடகளின் 

சபோறுப்புக்கோக  யோரிக்கப்பட்ட 

கோலோண்டு அறிக்ரககளின் 

எண்ணிக்ரக  

4 - - 4 

 

  நிதி /திட்டமிடல் பிரிவு 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 2021  க்ைான 

இலக்கு   

முன்னனற்ைம்   

2019 2020 2021 

மூல ன போதீட்டு  மதிப்பீட்ரட 

 யோரித் ல்  

 100% 100% 100% 

செயல்திறன் முன்நனற்ற அறிக்ரக 

 யோரித் ல் 

 100% 100% 100% 

 

 ெர்வனதெ சுைாதார பிரிவு     

 

முக்கிய செயல்திைன் 

குறிைாட்டிைள்  

 

2021  

க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம் 

 ன்சகோரட முகவர் 
நிறுவனங்களுக்கு  
ஒப்பு ல் 
அனுப்பப்பட்ட 
செயல்போட்டு  
திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ரக 
வழங்கப்பட்டு  

 
 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 ன்சகோரட முகவர் 
நிறுவனங்களுக்கு  
ஒப்பு ல் 
அனுப்பப்பட்ட 
செயல்போட்டு  
திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ரக 
வழங்கப்பட்டு  

முன்நனற்ற மறுஆய்வுக் 

கூட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

 
WHO- 194 (கடப்போடோகவுள்ள 
ச ோரக ரூ..244,907,528.00) 

 

WHO- 103 (கடப்போடோகவுள்ள 
ச ோரக ரூ. Rs 559,346,197.00) 

 
 

 

ஏரனய மூலங்கள் -10 
(கடப்போடோகவுள்ள ச ோரக 

ரூ.44,978,548.00) 

ஏரனய மூலங்கள் ெெகோவோ -
10 முன்சமோழிவுகள் மற்றும் 
(கடப்போடோகவுள்ள ச ோரக 

ரூ. 20,588,280.00) 

 

நகோவிட் 19 
க்கோன 
சிறப்பு 
நிதிகள் 

(SEARO). 18 
முன்சமோழி
வுகளுக்கோன  
கடப்போடோக

வுள்ள 
ச ோரக ரூ. 

409,897,471.00 
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UNFPA-12 
(கடப்போடோக
வுள்ள ச ோரக 
ரூ.2,684,236.00 

UNFPA-35 
(கடப்போடோக

வுள்ள 
ச ோரக 

ரூ.Rs.19,987,97
5.80) 

UNFPA -18 
(கடப்போடோக

வுள்ள 
ச ோரக ரூ. 

24,903,505.20) 

UNFPA -44 
(கடப்போடோக

வுள்ள 
ச ோரக ரூ. 
21,455,077.5) 

 

UNICEF- 11 
(கடப்போடோக
வுள்ள ச ோரக 
ரூ2,511,343.57) 

UNICEF-10 
(கடப்போடோக

வுள்ள 
ச ோரக ரூ 
5,822,953.92) 

UNICEF – 4 
(கடப்போடோக

வுள்ள 
ச ோரக ரூ. 
5,950,000.00) 

UNICEF – 4 
(கடப்போடோக

வுள்ள 
ச ோரக ரூ. 
5,303,742.77) 

WHO முன்சமோழிவு 
எழுது ல் குறித்  
பயிலைங்குகளின் 
எண்ணிக்ரக 

 

WHO- 02 
UNFPA-02 
UNICEF-02 

 

WHO-02 
UNFPA-01 
UNICEF-01 

WHO – 01 
UNFPA – 01 
UNICEF - 01 

WHO – 02 
UNFPA – 01 
UNICEF - 01 

சுகோ ோை அரமச்சில் 
உள்ள 
அதிகோரிகளுக்கு 
நமலோய்வு 
உபகோைங்கள் 
வழங்கு ல்  

 

இைண்டு 
 ோட்கள் 
இைண்டு 

பயிலைங்குகள் 

இைண்டு 
 ோட்கள் 
இைண்டு 

பயிலைங்குக
ள் 

இைண்டு 
 ோட்கள் ஒரு  
பயிலைங்கு 

- 

விெோ மற்றும் 
உடன்போடுகரள 
வழங்க வெதி செய் ல் 

 

995 
ஊழியர்களுக்

கு 305 
நமலோய்வு 
உபகோைங்கள்  
வழங்கப்பட்ட

ன 

585 
ஊழியர்களுக்

கு 260  
நமலோய்வு 
உபகோைங்கள்  
வழங்கப்பட்

டன 

29 
ஊழியர்களு

க்கு 16 
நமலோய்வு 
உபகோைங்கள்  
வழங்கப்பட்
டன for 

04 

ஊழியர்களு

க்கு 03 

நமலோய்வு 

உபகோைங்கள்  

வழங்கப்பட்

டன for 

 

 

30 விெோ 
மற்றும் 46 
உடன்போடுக

ரள 
வழங்கு ல் 

26 விெோ 
மற்றும் 34 
உடன்போடுக

ரள 
வழங்கு ல் 

117 விெோ 
மற்றும் 19 
உடன்போடுக

ரள 
வழங்கு ல் 

22 விெோ 
மற்றும் 19 
உடன்போடுக

ரள 
வழங்கு ல் 

\ 

 

 

பிரதிப்  ணிப் ாளர் நாயைம் (ைட்டிட நிர்மா ங்ைள் மற்றும் ஏட் ாட்டியல்) பிரிவு 

முக்கிய செயல்திைன் குறிைாட்டிைள் 

2021  

க்ைான 

இலக்கு 

முன்னனற்ைம்  (%) 

2019 2020 2021 

நிரறவு செய்யப்பட்ட கட்டுமோனங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
 25 35 20 

ஒதுக்கீட்ரடத் தீர்மோனம் செய் ல்  80 95 70 

வழங்கப்பட்ட கட்டுமோனங்களின் கட்டங்கரள 

நிரறவு செய் ல்  
 85 70 70 

நிரறவு செய்யப்பட்ட நெரவ பைோமரிப்புகளின் 

எண்ணிக்ரக  
 90 90 80 

போதுகோப்பு நெரவ மற்றும் துப்புைவு நெரவ பற்றிய 

புகோர்கள் ச ோடர்போன தீர்வு 
 95 95 80 

சகோள்மு ல்  டவடிக்ரககரள ஆைம்பித் ல்  10 10 50 

வழங்கப்பட்ட ஒப்பந் ங்களின் எண்ணிக்ரக  83 83 75 

 யோரிக்கப்பட்ட அரமச்ெைரவ 

விஞ்ஞோபனங்களின் எண்ணிக்ரக 
 100 100 80 

நிலம் ரகயகப்படுத்தும் செயல்முரறரய 

நமற்சகோள்ளல் 
 20 20 25 
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அத்தியாயம் 5 

 

நிகலன ைான அபிவிருத்திக் 

குறிக்னைாள்ைகளப் (SDG) பூர்த்தி 

செய்யும் செயலாற்றுகை 
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5.1 அகடயாளம் ைா ப் ட்ட உரிய நிகலன ைான அபிவிருத்திக் 

குறிக்னைாள்ைள் 

 

2015 ஆம் ஆண்டில், நிரலயோன அபிவிருத்திக்கோக 2030 இல் அரடய நவண்டிய நிரலயோன 

அபிவிருத்தி இலக்குகள் 17ஐயும், ெகல  ோடுகளும் ஏற்றுக்சகோண்டன. நிரலயோன அபிவிருத்தி இலக்கு 

(SDG) 3 ஆநைோக்கியத்ர க் கருத்திற் சகோள்வதுடன் இ ன் குறிக்நகோள் ஆநைோக்கியமோன வோழ்க்ரகரய 

உறுதி செய்வந ோடு ெகல வயதிலும் உள்ள அரனவரினதும்  ல்வோழ்ரவ நமம்படுத்துவதும் ஆகும். 

SDG 3 இல் 13 இலக்குகள் அரடயப்பட நவண்டும்.  சுகோ ோை அரமச்சு 38 குறிகோட்டிகரளக் 

கண்டறிந்து நிர்ையம் செய்துள்ளது . 

 

ெனவரி 2017 இல், சுகோ ோை அரமச்சு இலங்ரகயில் SDG3 முக்கிய சுகோ ோை குறிகோட்டிகரள (CHI) 

அரடவ ற்கோன முன்நனற்றத்ர  ஆ ரிக்கவும், வழிகோட்டவும் மற்றும் நமற்போர்ரவயிடவும் SDG 3 

ச ோடர்போக ஒரு ந சிய வழி டத் ல் குழுரவ நிறுவியது. 2020 இல் இைண்டு ந சிய வழி டத் ல் 

குழுக் கூட்டங்கள்  டத் ப்பட்டன மற்றும் ஒரு கூட்டம் 2021 இல்  டத் ப்பட்டது. 

 

மற்சறோரு குறிப்பிடத் க்க ரமல்கல் 2030 க்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட இலக்குகரள அரடவ ற்கோன 

மூநலோபோய திட்டத்ர  உருவோக்கியது  ஆகும். SDG 3 ஐ அரடவ ற்கோன மூநலோபோயத் திட்டம் 

மற்றும் ந சிய செயல்திட்டத்தின் நமம்போடு குறித்  இைண்டு  ோள் ஆநலோெரனப் பட்டரற ெூன் 

2019 இல்  ரடசபற்றது. 2019 டிெம்பரில் ந சிய செயல் திட்டத்ர  இறுதி செய்வ ற்கோக இைண்டு  ோள் 

பின் ச ோடர் கூட்டம்  டத் ப்பட்டது, அதில் அந் ந்  பணிப்போளர்கள்   ங்கள் செயல் திட்டங்கரள 

முன்ரவத் னர்.  எவ்வோறோயினும், SDG மன்றம் நிறுவப்பட்டவுடன், மூநலோபோய கட்டரமப்ரப 

உருவோக்குவ ற்கும் குறிகோட்டிகளுக்குப் சபோறுப்போன அரமப்புகரளத் தீர்மோனிப்ப ற்கும்  

மன்றத்தினோல் கூட்டம்  டத் ப்பட்டது.  அ ன்படி, 31 SDG-3 குறிகோட்டிகள் மற்றும் SDG- 3 அல்லோ  3 

குறிகோட்டிகரள அறிக்ரக செய்யும் சபோறுப்பு சுகோ ோை அரமச்சுக்கு  வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2030 ஆம் 

ஆண்டளவில் SDG இலக்குகரள அரடவ ற்கோன இறுதி செய்யப்பட்ட ந சிய செயல் திட்டம், 

இலங்ரகயின் சுகோ ோை அரமச்சினோல் 2021 டிெம்பரில் அச்சிடுவ ற்கோக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

 

நிரலயோன அபிவிருத்தி இலக்குகளின் (SDG) இலக்குகள் 2030 க்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளன, ஏசனனில் 

அரவ நீண்டகோல  டவடிக்ரககளின் ஒட்டுசமோத்  விரளவு, எனநவ, ஆண்டு இலக்குகரள 

நிர்ையிப்பது ெோத்தியமில்ரல. குறிகோட்டிகளின் அறிக்ரகயிடல் முன்நப குறிப்பிட்ட ந ை 

இரடசவளியில் அரமக்கப்பட்டுள்ளது, ஏசனனில் சில குறிகோட்டிகளுக்கோன  ைவுகள் ந சிய 

ஆய்வுகள் மூலம் ஒவ்சவோரு 5 வருடங்களுக்கும் ஒரு முரற நெகரிக்கப்படுகிறது. நிரலயோன 

அபிவிருத்தி இலக்குகளின் (SDG) செயல்திறரனக் கண்கோணிப்பது இந்  குறிப்பிட்ட ந ை 

இரடசவளியில் அடிப்பரடக் குறியீட்டிற்கு எதிைோன இந்  குறிகோட்டிகளின் முன்நனற்றத்ர  

மதிப்பிடுவ ன் மூலமும், 2030 இலக்ரக ரமயமோகக் சகோண்டு நமற்சகோள்ளப்படுகிறது. 
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2021 இல் SDG குறிகோட்டிகளின் முன்நனற்றம் கீநழ உள்ள அட்டவரையில் 

சகோடுக்கப்பட்டுள்ளது:   

  

அட்டவக  04  - 2021இல் SDG குறிைாட்டிைளின் முன்னனற்ைம் 

 

 இலக்கு / குறிக்னைாள் 

(உலைளாவிய இலக்கு) 

குறிைாட்டிைள் 2030 க்ைான 

இலக்குைள் 

பூர்த்தியான முன்னனற்ைம் 

2020 2021 

3.1 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், 

உளகலோவிய  ோய்வழி 

இறப்பு விகி ம் 100,000 

உயிருள்ள பிறப்புகளுக்கு 70 

இரன விடவும் குரறந்  

மட்டத்திற்கு குரறக்கப்பட 

நவண்டும். 

3.1.1  ோய்வழி இறப்பு 

விகி ம் 

100,000 

உயிருள்ள 

பிறப்புகளுக்

கு 16 இறப்பு 

28.83 (FHB)  

3.1.2 திறன்வோய்ந்  சுகோ ோை 

பணியோளர்களினோல் 

பைோமரிக்கப்பட்ட 

பிறப்புகள் 

100% 99.9 (FHB) 99.9 (FHB) 

3.2   2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், 

புதி ோக பிறக்கும் 

சிசுக்களின்  (neonatal) 

இறப்பு விகி மோனது, 

குரறந்  பட்ெம் 

உயிர்வோழும் பிறப்புகள் 

1,000 இற்கு 12 இரன 

விடவும் குரறந்  

மட்டத்திற்கு குரறத் ல் 

மற்றும் 5 வயதிற்கு 

குரறந் வர்களின் இறப்பு 

விகி த்ர  குரறந்  பட்ெம் 

உயிர்வோழும் பிறப்புகள் 

1,000 இற்கு 25 இரன 

விடவும் குரறந்  

மட்டத்தில் பைோமரித் ல் 

அரனத்து உலக 

 ோடுகளினதும் குறிக்நகோள் 

என்பதுடன், சிசுக்களின் 

இறப்புக்கள் மற்றும் 5 

வயதிற்கு குரறந்  

குழந்ர களில்  டுக்கக் 

கூடிய இறப்புகரளத் 

 டுத் ல் 

3.2.1 ஐந்து 

வயதிற்குட்பட்ட 

பிள்ரளகளின் இறப்பு 

விகி ம்  

1000 

உயிருள்ள 

பிறப்புகளுக்

கு 5 இறப்பு   

9.8 (FHB) 10.5 (FHB) 

3.2.2 புதி ோக பிறக்கும் 

குழந்ர களின் இறப்பு 

(neonatal)இறப்பு விகி ம் 

1000 

உயிருள்ள 

பிறப்புகளுக்

கு 4 இறப்பு  

6.3 (FHB) 6.5 (FHB) 

3.3 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், 

எயிட்ஸ் (AIDS), கோெ ந ோய், 

மநலரியோ மற்றும் 

கவனத்தில் எடுக்கப்படோ  

சவப்ப மண்டல ந ோய்கள், 

கல்லீைல் அழட்சி ந ோய், 

நீரினோல் பைவக்கூடிய 

ந ோய்கள் மற்றும் ஏரனய 

ச ோற்று ந ோய்கள் பைவும் 

நிரலரய  டுத் ல். 

3.3.1 எச் ஐ வி   நிகழ்வு 

விகி ம் 

<0.01 by 2030 

 

0.01  

(NSACP) 

0.01 

 (NSACP) 

3.3.2 கோெ ந ோய் நிகழ்வு 

விகி ம் 

13 per 100,000 

 

32.2  

(NPTCCD) 

29.7  

(NPTCCD) 

3.3.3 1000 மக்கள் 

ச ோரகக்கு மநலரியோ 

நிகழ்வு விகி ம் 

உள் ோட்டு 

மநலரியோ 

ந ோய் 

நிகழ்ரவ  

பூஜ்ஜியமோக

ப் நபைவும் 

0 (AMC) 0 (AMC) 

3.3.4 100,000 ஐந்து வயது 

பிள்ரளகள் மத்தியில்  

சஹபரடடிஸ் B நிகழ்வு 

விகி ம் 

இந்  ஆண்டிற்கோன அடிப்பரட மற்றும் 

இலக்ரக நிர்ையிக்க கைக்சகடுப்பு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

3.3.5 கவனத்தில்    
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எடுக்கப்படோ  சவப்ப 

மண்டல ந ோய்களுக்கு 

எதிைோக (NTD) ரலயீடுகள் 

ந ரவப்படும்  பர்களின் 

எண்ணிக்ரக 

1. சடங்கு- வருடத்திற்கு 

சடங்கு ந ோய்க்கு சிகிச்ரெ 

சபறுநவோரின்  

எண்ணிக்ரக   

21,000  

 

34,411  

(DCP) 

35,924 

 (DCP) 

2. நீர் சவறுப்பு ந ோய் - 

மனி  நீர் சவறுப்பு 

ந ோயினோல் ஏற்படும் 

இறப்புகளின் எண்ணிக்ரக  

2030ஆம் 

ஆண்டிற்கு

ள் மனி  நீர் 

சவறுப்பு 

ந ோயினோல் 

ஏற்படும் 

இறப்புகள் 

பூஜ்ஜியத்

ர  

அரட ல் 

26 (PHVS) 25 (PHVS) 

3. யோரனக்கோல் ந ோய் - 

யோரனக்கோல் ந ோய் 

கோைைமோக வருடத்திற்கு 

சிகிச்ரெ சபறும்  புதிய 

ந ோயோளர்களின் 

எண்ணிக்ரக 

2030ஆம் 

ஆண்டிற்கு

ள் புதிய 

யோரனக்கோ

ல் 

ந ோயோளர்க

ளின் 

எண்ணிக்

ரக 

பூஜ்ஜியத்

ர  

அரட ல் 

523 (AFC) 322 (AFC) 

4. ச ோழுந ோய்- 

ச ோழுந ோய் கோைைமோக 

வருடத்திற்கு சிகிச்ரெ 

சபறும்  ந ோயோளர்களின் 

எண்ணிக்ரக 

1000 by 2030 1137 (ALC) 993 (ALC) 

5.லீஷ்நமனியோசிஸ் - 

வருடத்திற்கு 

பதிவோகியுள்ள 

லீஷ்நமனியோசிஸ் 

ந ோயோளர்களின் நிகழ்வு 

விகி ம் 

2030ஆம் 

ஆண்டிற்கு

ள் 100,000க்கு 

<1 

ந ோயோளர்க

ள் 

4066 (ந ோய் 

ச ோற்றியல் 

பிரிவு ) 

2637 (ந ோய் 

ச ோற்றியல் 

பிரிவு) 

3.5  நபோர ப்சபோருள் 

மற்றும்  ஊறு விரளவிக்கக் 

கூடிய  வி த்தில் மதுபோனப்  

பயன்போடு உட்பட தீங்கு 

விரளவிக்கும் 

சபோருட்களின் 

பயன்போடுகரள  டுத் ல்  

மற்றும் 

சிகிச்ரெயளித் ரலப் 

பலப்படுத் ல்  

3.5.1 . நபோர  சபோருட்கள் 

போவரன பின் விரளவுகள் 

சிகிச்ரெ இரடயூறுகளின் 

முழுத்  ழுவு அளவு 

(மருந்தியல், உளவியல் 

மற்றும் மறுவோழ்வு மற்றும் 

சிகிச்ரெயின் பின் 

பைோமரிப்பு நெரவகள்)  

a. நபோர  சபோருட்கள் 

17.4% 2.4% அறிக்ரக 

ெமர்ப்பிக்கும் 

சபோறுப்பு 

இனி சுகோ ோை 

அரமச்ெகத்தி

டம் இல்ரல  

b. மது   10% 5% (2018) 

3.5.2  னி  பர் சமோத்  மது  

(வயது 15+ வயது) நுகர்வு 

ஒரு  னி 

 பருக்கு 3.8 

3.56 (NATA) 4.63 (NATA) 
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லிட்டர்   

3.6 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், 

உலகில் வீதி 

விபத்துக்களினோல் 

ஏற்படக்கூடிய 

இறப்புகளின் எண்ணிக்ரக 

மற்றும் கோயமரட லின் 

எண்ணிக்ரகரய 

அரைவோசியோக குரறத் ல். 

3.6.1 ெோரல நபோக்குவைத்து 

கோயங்களிலிருந்து இறப்பு 

விகி ம்  

2030 இல் 

20% ஆக 

குரறத் ல் 

(11.4) 

13.07 

(நபோலீஸ்) 

9.6 (நபோலீஸ்) 

3.7 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், 

குடும்ப திட்டமிடல், 

 கவல் மற்றும் கல்வி 

உட்பட போலியல் மற்றும் 

இனப்சபருக்க சுகோ ோை 

நெரவகளின் 

ந ோக்கங்களுக்கு 

அணுகுவர  உறுதி 

செய்வ ற்கு மற்றும் 

இனப்சபருக்க சுகோ ோைம், 

ந சிய உத்திகள் மற்றும் 

திட்டங்களுக்கு 

ஒருங்கிரைத் ல் 

3.7.1 இனப்சபருக்க 

வயதில்  ற்நபோது உள்ள 

திருமைமோன சபண்களின் 

ெ வீ ம் (15-49 வயது) 

நமலும் குழந்ர கள் 

பிறப்பர  

விரும்போ வர்கள் அல்லது 

அடுத்  குழந்ர யின் 

பிறப்ரப  ஒத்திரவக்க 

விரும்புபவர்கள் மற்றும் 

 ற்நபோது ஏ ோவது  வீன 

குடும்பக் கட்டுப்போட்டு 

முரறரயயும் 

பயன்படுத்துபவர்கள் 

81 % (FHB) 

 

79.5% (FHB) 79.9% (FHB) 

3.7.2 1000 சபண்க ளில் 

15−19 வயதுரடய 

சபண்களின் வருடோந்திை 

பிறப்பு எண்ணிக்ரக  

வளரிளரமப் பருவ 

கருவுறு ல் வீ ம்   

1000 க்கு 20 

 

 ைவு 

கிரடக்கவி

ல்ரல 

 ைவு 

கிரடக்கவில்

ரல 

3.8 நிதியியல் இடர் 

போதுகோப்பு,  ைமோன 

அத்தியவசிய சுகோ ோை 

போதுகோப்பு நெரவகளுக்கு 

அணுகுவ ற்கும் அத்துடன், 

போதுகோப்போன, 

விரனத்திறன் மிக்க, சிறந்  

மற்றும் அத்தியவசிய 

மருந்துகரள மலிவு 

விரலயில் 

சபற்றுக்சகோள்ளல் மற்றும் 

ெகலருக்கும்  டுப்பூசிகள் 

வழங்கு ல் நபோன்ற 

விடயங்கள் உள்ளடங்களோக 

அரனத்து மட்டத்திலும் 

சுகோ ோை     போதுகோப்பு  

நெரவகரள அரட ல் 

 

3.8.1 அத்தியோவசிய 

சுகோ ோை 

நெரவகளுக்கோனமுழுத் 

 ழுவு அளவு சுட்டி (14 

குறிகோட்டிகள் ) 

 இனப்ச ருக்ை 

,மைப்ன ற்று ,சிசு மற்றும் 

சிறுவர் சுைாதாரம் 

80% 66%  

3.8.1.1 குடும்பக் 

கட்டுப்போடு -3.7.1 ஐ  

ஒத் து 

 

           

                  

 

3.8.1.2  கர்ப்பகோலம் 

,மகப்நபறு பைோமரிப்பு: 
கர்ப்ப கோல பைோமரிப்பு 

முழுத்  ழுவு அளவு சுட்டி 

(குரறந்  பட்ெம் 4 வருரக 

(%  ) 

> 90% 98% 

(2016)  

 ைவு 

கிரடக்கவில்

ரல 

3.8.1.3குழந்ர  

ந ோய்த் டுப்பு: மூன்று 

 டரவ -ச ோண்ரட 

கைப்பன், குக்கல் , ஏற்பு 

வலி (DPT)  டுப்பூசி 

சபறும் சிசு விகி ம்     ( 

இலங்ரகயில்  DPT இற்கு 
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பதிலோக PENTA 3 

வழங்கபடுகிறது   )  

3.8.1.4    

குழந்ர களிட்கோன 

சிகிச்ரெ : கடுரமயோன 

சுவோெ ச ோற்று ந ோய் 

ெம்பந் மோன 

அறிகுறிகளுக்கு 

சிகிச்ரெகரள  ோடு ல் 

 ைவு 

கிரடக்கவி

ல்ரல 

52.3% 

(   2016) 

இந்  

குறிகோட்டியோ

னது  

வருடோந் ம்  

அறிக்ரகயிட

ப்படவில்ரல 

3.8.1.5 கோெ ந ோய்:கோெந ோய் 

சிகிச்ரெ  ல்விரளவு 

விகி ம் 

84.6% 84.2%  

3.8.1.6 எச் ஐ  வி /  எய்ட்ஸ் : 

சைட்நைோரவைல் எதிர்ப்பு 

சிகிச்ரெ(ART) முழுத்  ழுவு 

அளவு 

 

 

  

15.3% 51.72%  

3.8.1.8நீர்மற்றும் 

சுத்திகரிப்பு;  

ெனத்ச ோரகயோல் 

பயன்படுத் படும்  

போதுகோப்போகமுகோரமத்து

வப்படுத் பட்ட  

சுத்திகரிப்பு  நெரவ   

91.2% 

( 2016) 

இந்  குறிகோட்டியோனது  

வருடோந் ம்  

அறிக்ரகயிடப்படவில்ரல 

மக்கள்ச ோரகயோல் 

பயன்படுத் படும்  

போதுகோப்போக  

முகோரமத்துவப்படுத் பட்

ட   குடிநீர் நெரவ 

90.4%( 2016) இந்  குறிகோட்டியோனது  

வருடோந் ம்  

அறிக்ரகயிடப்படவில்ரல 

3.8.1.9 உயர் குருதி 

அமுக்கம் : 
அதிகரிப்பிலோ  குருதி 

அமுக்கத்தின் 

வயது\ ைப்படுத் ப்பட்ட 

போதிப்பு 

80% இந்  குறிகோட்டியோனது  

வருடோந் ம்  

அறிக்ரகயிடப்படவில்ரல 

3.8.1.10 நீரிழிவு ந ோய் : 18-

69 இரடயிலோன  

வயதினரின் உைவு 

உட்சகோள்ளோமல்  

அளவிட்ட 

இைத் த்திலுள்ள சீனியின் 

(மில்லிகிைோம் 

/சடசிநலட்டர்) இன் 

வயது- ைப்படுத் ப்பட்ட 

ெைோெரி 

 80mg/dl இந்  குறிகோட்டியோனது  

வருடோந் ம்  

அறிக்ரகயிடப்படவில்ரல 

3.8.1.11    புரகயிரல: 
கடந்  30  ோட்களில் புரக 

பிடிக்கோ   15 வயதும் 

அ ற்குநமட்பட்டவர்களி

ன் வயது 

 ைப்படுத் ப்பட்ட  பைவல் 
 

90% இந்  குறிகோட்டியோனது  

வருடோந் ம்  

அறிக்ரகயிடப்படவில்ரல 
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3.8.1.12 ; ரவத்திய 

ெோரலரய  அணுகு ல்    

   

3.8.1.13சுகோ ோை பணி 

செயலணி;சுகோ ோை 

பணியோளர் செறிவு மற்றும் 

பகிர்வுபைவு ல்   

விநிநயோகம் 

(1000மக்கள்ச ோரக  

இக்கோன து)  

   

3.8.1.14சுகோ ோைபோதுகோப்பு   

:ெர்வந ெ சுகோ ோை  ஒழுங்கு 

முரறகளின்   ) IHR ) ரமய 

திறன் குறியீடு 

( core capacity index)  

 

 

 

70% 62%  

3.9    2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், 

தீங்கோன இைெோயனப் 

சபோருட்களினோல் கோற்று, 

நீர் மற்றும் மண் 

மோெரடவது நபோன்று 

இைெோயனப்சபோருட்கள் 

நெர்வ ன் மூலம் 

ஏற்படக்கூடிய 

மைைங்களின் எண்ணிக்ரக 

மற்றும் ந ோய் 

நிரலரமகரள 

குறிப்பிடத் க்க அளவு 

குரறத் ல். 

3.9.1 வீட்டு மற்றும் சூழல் 

வளி மோெரட லோல் 

ஏற்படும் இறப்பு விகி ம் 

(உலக சுகோ ோை அரமப்பு 

அறிக்ரக. ெமீபத்தியது 2016 

ஆம் ஆண்டு ) 

100,000 

மக்கள் 

ச ோரகயின

ருக்கு 75  

 

 

 ைவு 

கிரடக்கவி

ல்ரல 

 ைவு 

கிரடக்கவில்

ரல 

3.9.3  ற்செயலோன விஷம் 

கோைைமோக ஏற்படும் 

இறப்பு விகி ம் 

(ெமீபத்தியது 2014 ஆம் 

ஆண்டு ) 

அந  

அளவில் 

பைோமரித் ல் 

(100,000 

மக்கள் 

ச ோரகயின

ருக்கு 0.63) 

  ைவு 

கிரடக்கவி

ல்ரல 

 ைவு 

கிரடக்கவில்

ரல 

3.a புரகயிரல கட்டுப்போடு 

ச ோடர்போக உலக சுகோ ோை 

நிறுவனத்தின் கட்டரமப்பு 

ெட்டத்தின் ெகல 

 ோடுகளுக்கு   

சபோருத் மோன வி த்தில் 

செயற்படுத்துவர  

வலுப்படுத் ல் 

3.a .1 .  ற்நபோது 

புரகயிரல 

பயன்படுத்தும்18ச ோடக்க

ம்69வயதினரின் 

வயது ைப்படுத் ப்பட்ட 

போதிப்பு(STEPகைக்சகடுப்

பு ைவு. ெமீபத்தியது 2015 

ஆம் ஆண்டு) 

10%  ைவு 

கிரடக்கவி

ல்ரல 

 ைவு 

கிரடக்கவில்

ரல 

3.b அபிவிருத்தி 

அரடந்துவரும்  ோடுகளில் 

மு ன்ரமயோக  ோக்கம் 

செலுத் க்கூடிய ச ோற்று 

ந ோய்கள் மற்றும் ச ோற்றோ 

ந ோய்களுக்கு ந ரவயோன 

 டுப்பூசிகள் மற்றும் 

மருந்துகள் ச ோடர்போன 

ஆய்வுகரள 

நமம்படுத்துவ ற்கு 

ஒத்துரழப்பு வழங்கு ல், 

டிப்ஸ் (TRIPS) ஒப்பந் ம் 

ச ோடர்போன நடோஹோ 

ெட்டத்திற்கு அரமய 

ந ரவயோன அளவில் 

அத்தியவசிய மருந்துகள் 

3.b.1 ந சிய திட்டத்தில் 

நெர்க்கப்பட்டுள்ள 

அரனத்து  டுப்பூசிகளோல் 

உள்ளடக்கப்பட்ட இலக்கு 

மக்கள்ச ோரகயின் 

விகி ம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பி சி ஜி (100) 

டிபிடி 3 (100) 

நபோலிநயோ 

3 (100) 

எம் சி வி 2 

(100) 

ஏற்பு மருந்து 

(100) 

எச் பி வி 2 

(100)     

 

 

பி சி ஜி 

(99.2) 

டிபிடி 3 (98) 

நபோலிநயோ 

 3 (98) 

எம் சி வி 2 

(97) 

ஏற்பு 

மருந்து 

 (98) 

எச் பி வி 2 

(58)     

 

 

3.b.3 அத்தியோவசிய 

மருந்துகள் மற்றும் 

அந  

அளவில் 

 ைவு 

கிரடக்கவி

 ைவு 

கிரடக்கவில்
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மற்றும்  டுப்பூசிகளுக்கு 

அணுகுவ ற்கு 

வழிவகுத் ல், சபோது 

சுகோ ோைத்ர  

போதுகோப்ப ற்கு 

விநஷடமோக ெகலரும் 

மருத்துவ வெதிகளுக்கு 

அணுகுவ ற்கு 

வழிவகுத் ல், ஒப்பந் த்தின் 

படி வர்த் கம் ச ோடர்போன 

அறிவுெோர் செோத்துரிரமயின் 

பிைகோைம் அபிவிருத்தி 

அரடந்து வரும்  ோடுகளில், 

சபோது சுகோ ோை உரிரமரய 

உறுதிப்படுத் ல்           

சபோருட்களின் கிரடக்கும்  

இந்  கோட்டி உலகளவில் 

வளர்ச்சியில் உள்ளது. (SARA 

ெர்நவ  ைவு. ெமீபத்தியது 

2017 ஆம் ஆண்டு) 

 

பைோமரிக்கப்

படு ல் 

(50% - சபோது 

100.0, னியோ

ர் 95.29) 

75% - 

சபோது82.16, 

 னியோர் 

80.26 

90% -  

சபோது 21.44, 

 னியோர்53.04

) 

ல்ரல ரல 

3.c அபிவிருத்தி அரடந்து 

வரும்  ோடுகளில், குறிப்போக 

வளர்ச்சியரடயோ  

 ோடுகளில் மற்றும் சிறிய 

தீவு  ோடுகளில் சுகோ ோை 

நிதியம் மற்றும் சுகோ ோை 

பணி செயலணிக்கு 

இரைத் ல், நமம்படுத் ல், 

பயிற்சி மற்றும் 

 க்கரவத் ல் என்பன 

குறிப்பிடத் க்க மட்டத்தில் 

அதிகரித் ல் 

3.c.1 சுகோ ோை பணியோளர் 

செறிவு மற்றும் 

பகிர்வுபைவு ல்   

விநிநயோகம்  

மருத்துவ 

நிபுைர்கள் -

1.79    

 

பல் 

மருத்துவர்க

ள் - 0.14 

மருத்துவச்சி

கள் /  ோதி 

உத்திநயோகத்

 ர்கள் - 3.82 

மருந் ோளர்க

ள் - 0.47 

மருத்துவ 

நிபுைர்கள் 

-0.92    

பல் 

மருத்துவர்க

ள் - 0.08 

மருத்துவச்

சிகள் /  ோதி 

உத்திநயோக

த் ர்கள் - 

2.46 

மருந் ோளர்

கள் - 0.16 

 

3.d ெகல  ோடுகளிலும் 

குறிப்போக அபிவிருத்தி 

அரடந்து வரும்  ோடுகளில் 

கோைப்படும் ந சிய மற்றும் 

உலக சுகோ ோை அவ ோனம் 

குறித்  ஆைம்ப எச்ெரிக்ரக, 

இடர் குரறப்பு மற்றும் 

முகோரமத்துவம் 

ச ோடர்போன திறரன 

பலப்படுத் ல். 

3.d.1 ெர்வந ெ சுகோ ோை 

ஒழுங்குமுரறகள் (IHR) 

திறன் மற்றும் சுகோ ோை 

அவெைகோல முன் ஆயத் ம்   

 

70%  

 

54%  

(ந ோய் 

 டுப்பு 

கோப்பு 

பிரிவு) 

62% 

 (ந ோய்  டுப்பு 

கோப்பு பிரிவு) 
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5.2 நிகலயான அபிவிருத்தி இலக்குைளின் ொதகனைள் மற்றும் ெவால்ைள்  

 

 ோய்வழி இறப்பு விகி ம் (3.1.1), ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட பிள்ரளகளின் இறப்பு விகி ம் (3.2.1), புதி ோக 

பிறக்கும் குழந்ர களின்  இறப்பு விகி ம் (3.2.2) மற்றும் ந ோய்த்  டுப்பு மருந்து வழங்கலின் முழுத் 

 ழுவு அளவு (3.b.1,) உட்பட   சுகோ ோை அரமச்சின் கீழ் உள்ள சில குறிகோட்டிகள் ச ோடர்போக இலங்ரக 

ஏற்கனநவ உலகளோவிய இலக்குகரள அரடந்துள்ளது. இது  ோட்டிற்கு ஒரு குறிப்பிடத் க்க 

ெோ ரனயோகும். மற்ற பல குறிகோட்டிகளில், கோைப்பட்ட முன்நனற்றம் திருப்திகைமோக உள்ளது.  

மக்கள் ச ோரக கைக்சகடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிவைத் திரைக்களம் (மக்கள்ச ோரக மற்றும் சுகோ ோை 

கைக்சகடுப்பு, வீட்டு வருமோனம் மற்றும் செலவுக் கைக்சகடுப்பு நபோன்றரவ)  டத்திய கோல 

ஆய்வுகள் மூலம்  ைவு வழங்கப்படும் பல குறிகோட்டிகள் உள்ளன. இந்  ஆய்வுகள் ெரியோன 

இரடசவளியில்  டத் ப்படோ நபோது,  ைவு அறிக்ரகயிடலின் ந ைமின்ரம போதிக்கப்படும். அரமச்சு 

ெரியோன போர யில் இருக்கிற ோ என்று நெோதிக்க இந்  குறிகோட்டிகளின் கண்கோணிப்ரப இது  ரட 

செய்கிறது. 

 

சுகோ ோை அரமச்ெகம் எதிர்சகோள்ளும் மற்சறோரு முக்கிய ெவோல், ெரியோன ந ைத்தில் கோைை-குறிப்பிட்ட 

இறப்பு  ைவு கிரடக்கோ து ஆகும். உ ோைைமோக : SDG 3.2.1 - 5 வயதுக்குட்பட்ட இறப்பு விகி ம், SDG 

3.2.2 -  சிசுக்கள் இறப்பு விகி ம், SDG 3.4.1 - இரு ய  ோடி ந ோய், புற்றுந ோய், நீரிழிவு ந ோய், 30-70 

வயதுக்கு இரடப்பட்ட  ோள்பட்ட சுவோெ ந ோய்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து இறப்ப ற்கோன நிகழ் கவு, 

பதிவோளர்  ோயகம் திரைக்களத் ோல் ச ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட இறப்பின் கோைை  ைவு 2014 

ஆம் ஆண்டு வரை மட்டுநம கிரடக்கப்சபற்றுள்ளது.  ஐ. ோவுக்கு முன்நனற்ற அறிக்ரக ெமர்ப்பிக்கும் 

நபோது ெரியோன ந ைத்தில்  ைவு கிரடக்கோ து ஒரு தீவிைமோன விடயமோகும், ஏசனனில் அரவ பதிவோளர் 

 ோயகம்  துரற  ைவு மற்றும் ந சிய கைக்சகடுப்புத்  ைரவ மட்டுநம  ம்பியுள்ளன, ஆனோல் ெர்வந ெ 

ஒப்பீட்டுக்கோக சுகோ ோை அரமச்ெகத்திலிருந்து நெகரிக்கப்பட்ட வழக்கமோன  ைவு அல்ல. SDG 

ச ோடர்போன  கவல்கரளப் சபறுவது குறித்து ஆநலோசிக்க  ரலரம பதிவோளர் திரைக்களத்துடன் 

ஆநலோெரனக் கூட்டம்  டத் ப்பட்டது. 
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அத்தியாயம் 6 

 

மனித வள வி ரம் 
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6.1  தவியணி முைாகமத்துவம்  

 
 அங்கீைரிக்ைப் ட்ட  

 தவியணி 

தற்ன ாதுள்ள 

 தவியணி 

 தவி சவற்றிடம் / 

(கூடுதல்  

சினரஷ்ட 

நிகல 

17,509 15,594 1,915 

மூன்ைாம் 

நிகல   

1,069 623 446 

இரண்டாம் 

நிகல   

42,692 37,095 5,597 

ஆரம்  நிகல   31,508 26,253 5,255 

சமாத்தம் 92,778 79,565 13,213 

 

 

 

6.2  ற்ைாக்குகையான அல்லது அதிைப் டியான மனித வளங்ைள் நிறுவனத்தின் 

செயலாற்றுகையிகன எவ்வாறு  ாதிக்கின்ைது  

 
நமநல உள்ள அட்டவரையில் கோட்டப்பட்டுள்ளபடி, அரனத்து மட்ட ஊழியர்களிடமும் 

கோலியிடங்கள் உள்ளன, இது மத்திய சுகோ ோை அரமச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்களின் 

செயல்திறரன எதிர்மரறயோக போதிக்கிறது.   குறிப்போக ந ோயோளிகரள நிர்வகிப்பதில் 

ந ைடியோக ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களில், மனி வளத்தின் இந்  பற்றோக்குரற சில ந ைங்களில் 

வழங்கப்பட்ட ந ோயோளியின் பைோமரிப்பின்  ைத்ர  போதிக்கும். ஊழியர்களின் பற்றோக்குரற 

ஊழியர்களின் அதிருப்திக்கும் வழிவகுக்கும். 

 

 

6.3 மனித வள அபிவிருத்தி 

ைல்வி,  யிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவு நடத்தும் உள்ளூர்  யிற்சி திட்டங்ைள்  

 

சதாடர் 

இலக்ைம்   

நிைழ்ச்சி திட்டத்தின் 

ச யர் 

 யிற்ைப் ட்ட 

 தவியினர் 

எண்ணிக்கை 

நிைழ்ச்சித் 

திட்டக் ைாலம்  

சமாத்த முதலீடு 

(ரூ ா) 

1  ோதியர் உத்திநயோகஸ் ர்   

(அடிப்பரட பயிற்சி) 
2654  3   வருடம் 1,459,700,000.00 

2 குடும்ப  ல 

உத்திநயோகஸ் ர் 
752   1 ½ வருடம் 413,600,000.00 

3 குடும்ப  ல ஆய்வுகூட 

ச ோழில்நுட்ப 

உத்திநயோக ர் 

61  1 ¼ வருடம் 33,550,000.00 

 சமாத்தம் 3467  1,906,850,000.00 
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சவளிநாட்டுப்  யிற்சித் திட்டங்ைள்  

 
நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

ச யர் 

 யிற்ை

ப் ட்ட 

 தவியி

னர் 

எண்ணி

க்கை 

நிைழ்ச்சித்திட்டக் ைாலம் சமாத்த 

முதலீடு 

(USD) 

நிைழ்ச்சித்திட்ட

த்தின் இயல்பு  

(சவளிநாடு)  

சவளியீடு / 

ச ற்ை 

அறிவு* 

இருந்து வகர உள்நா

டு 

உலக சுகோ ோை 

ெரபயின் சிறப்பு 

அமர்வுகள் 

02 
29

 
 

 வம்பர் 

01  

டிெம்பர் 
4,760 சுவிட்ெர்லோந்து 

மோ ோடு 

இலங்ரக அணிக்கோன 

நகோவிட் ச ோடர்பு 

அதிகோரி (CLO) - 

நடோக்கிநயோ 

01 
16

 

ெூரல 

14
 

ஆகஸ்ட் 
4,675 ெப்போன் 

பயிலைங்கு 

செனீவோவில் 

நிபுைர்களின் 

உயிரியல் ஆயு  

மோ ோட்டு கூட்டங்கள் 

01 
30  

ஆகஸ்ட் 

08  

செப்டம்பர் 
5,675 சுவிட்ெர்லோந்து 

 

கூட்டம் 

 

* பயிற்சித் திட்டங்கள் நிறுவனத்தின் செயல்திறனுக்கு எவ்வோறு பங்களித் ன என்ப ன் சுருக்கம்:  

அடிப்பரடப் பயிற்சித் திட்டங்கள் ஒவ்சவோரு துரறக்கும் பயிற்சியோளர்கரளப் பயிற்றுவித்து 

அவர்கரள ெம்பந் ப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு நியமிக்கின்றன. இது ச ரிவுசெய்யப்டும் நெரவ 

ந ரவரய பூர்த்தி செய்ய பயிற்சி சபற்ற பணியோளர்கரள நியமிக்க உ வும்.  

நெரவப் பயிற்சி மற்றும் சவளி ோட்டுப் பயிற்சித் திட்டங்களில் பங்நகற்பது ெம்பந் ப்பட்ட 

ப விகளின் சபோருள் விஷயங்களில் விரிவோன அறிரவப் சபற வோய்ப்பளிக்கிறது, இ னோல் அவர்கள் 

 ங்கள் கடரமகரள சிறப்போகச் செய்ய முடியும். 2021 ஆம் ஆண்டில், COVID-19 ச ோற்றுந ோய் 

கோைைமோக சுகோ ோை அரமச்ெக அதிகோரிகளோல் மூன்று சவளி ோட்டு நிகழ்ச்சிகள் மட்டுநம பங்நகற்றன. 
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அத்தியாயம் 7 

 

இ க்ைப் ாட்டு அறிக்கை 
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07.   இ க்ைப் ாட்டு அறிக்கை 

இல ஏற்புகடய னதகவப் ாடு   இைக்க 

நிரல 

(இைக்கமோ

னது 

/இைக்கமற்

றது) 

இைக்கமற்ற

 ோயின் அது 

பற்றி 

சுருக்கமோக 

விவரிக்கவும் 

 

எதிர்கோலத்தில் 

இைக்கமற்றதிரன 

 விர்ப்ப ற்கு  

முன்சமோழியும் ெரியோன 

 டவடிக்ரக 

1 பின்வரும் நிதிநிகல 

அறிக்கைைள் / ை க்குைள் உரிய 

னததியில் 

ெமர்ப்பிக்ைப் ட்டுள்ளன 

   

1.1 வருடோந்  நிதிநிரல அறிக்ரககள்  இைக்கமோனது     - - 

1.2 அைசு அலுவலர்கள் கைக்கில் 

முற்பைக் கைக்கு 

இைக்கமோனது       

1.3 வர்த் கம் மற்றும் உற்பத்தி 

முன்நனற்றக் 

கைக்குகள் (வணிக 

முற்கைக்குகள் ) 

சபோருந் ோது   

1.4 களஞ்சிய முற் கைக்குகள் சபோருந் ோது   

1.5 விநஷட முற் கைக்குகள் சபோருந் ோது   

1.6 மற்றரவ சபோருந் ோது   

2 புத்தைங்ைள் மற்றும் 

 திவுைகள ன  ல் 

(நி.பி. 445)  

   

2.1 நிரலயோன செோத்துப் பதிவு 

பைோமரிக்கப்பட்டு, சபோது 

நிர்வோக சுற்றறிக்ரக 267/2018 

இன் அடிப்பரடயில் 

புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

இைக்கமோனது     - - 

2.2  னிப்பட்ட ஊதிய பதிவு / 

 னிப்பட்ட ஊதிய அட்ரடகள் 

பைோமரிக்கப்பட்டு 

புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன 

இைக்கமோனது     - - 

2.3 கைக்கோய்வு வினவல்களின் பதிவு 

பைோமரிக்கப்பட்டு 

புதுப்பிக்கப்பட்டது 

இைக்கமோனது     - - 

2.4 உள் கைக்கோய்வு அறிக்ரககளின் 

பதிவு பைோமரிக்கப்பட்டு 

புதுப்பிக்கப்பட்டது  

இைக்கமோனது     - - 

2.5 அரனத்து மோ ோந்திை கைக்கு 

திைட்டுகளும் (CIGAS) 

 யோரிக்கப்பட்டு உரிய ந தியில் 

கருவூலத்தில் 

ெமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன 

இைக்கமோனது     - - 

2.6 கோநெோரலகள் மற்றும் பை 

கட்டரளகளுக்கோன பதிவு 

பைோமரிக்கப்பட்டு 

புதுப்பிக்கப்பட்டது 

இைக்கமோனது     - - 

2.7 சபோருட் பதிநவடு 

பைோமரிக்கப்பட்டு 

புதுப்பிக்கப்பட்டது  

இைக்கமோனது     - - 

2.8 ெைக்கு இருப்புக் கைக்கு பதிவு 

பைோமரிக்கப்பட்டு 

புதுப்பிக்கப்பட்டது  

இைக்கமோனது     - - 
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2.9 இழப்புகளின் பதிவு 

பைோமரிக்கப்பட்டு 

புதுப்பிக்கப்பட்டது 

இைக்கமோனது     - - 

2.10 செலுத்  நவண்டியரவ பதிவு 

பைோமரிக்கப்பட்டு 

புதுப்பிக்கப்பட்டது 

இைக்கமோனது     - - 

2.11 அடிக்கட்ரட புத் கங்களின் 

பதிவு(GA-N20) பைோமரிக்கப்பட்டு 

புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

இைக்கமோனது     - - 

3 நிதி ைட்டுப் ாட்டிற்ைான 

செயல் ாடுைகள ஒப் கடத்தல் 

 (நி.பி. 135) 

   

3.1 நிதி அதிகோைங்கள் 

நிறுவனத்திட்குள் பகிைப்பட்டன 

இைக்கமோனது     - - 

3.2 நிதி அதிகோைங்கள்  

பகிைப்பட்டரம பற்றி 

நிறுவனத்திட்குள் 

ச ரியபடுத் ப்பட்டது 

இைக்கமோனது     - - 

3.3 ஒவ்சவோரு சகோடுக்கல் 

வோங்கலும் இைண்டு அல்லது 

அ ற்கு நமற்பட்ட அலுவலர்கள் 

மூலம் இடம் சபறும் வரகயில் 

அதிகோைம் ஓப்பரடக்க பட்டது 

இைக்கமோனது     - - 

3.4 2014.05.11 திகதிய அைெ கைக்கு 

சுற்றறிக்ரக இல 171/2004 இன் 

படி, அைசு ஊதிய சமன்சபோருள் 

ச ோகுப்பின் செயற்போடுகள் 

கைக்கோளரின் கட்டுப்போட்டுக்கு 

உட்பட்டரவ 

இைக்கமோனது       

4 வருடாந்த  திட்டத்திகன தயாரித்தல் 

4.1 வருடோந்  செயல்போட்டு  திட்டம்     

 யோரித் ல்; 

இைக்கமோனது     - - 

4.2 வருடோந்  சகோள்மு ல்    திட்டம்     

 யோரித் ல்; 

இைக்கமோனது     - - 

4.3 வருடோந்  உள்ளக கைக்கோய்வு    

திட்டம்      யோரித் ல்; 

இைக்கமோனது     - - 

4.4 வருடோந்   மதிப்பீட்ரட 

 யோரித் ல்  மற்றும் அர  ந சிய  

வ . செ. தி  (NBD) 

திரைக்களத்தில் உரிய திகதியில் 

ெமர்ப்பித் ல் 

இைக்கமோனது     - - 

4.5 வருடோந்  கோ சுப்போய்ச்ெல்  

அறிக்ரக திரறச்நெரி  

செயல்போட்டுத்   

திரைக்களத்திட்கு உரிய 

திகதியில் 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

இைக்கமோனது     - - 

5 ை க்ைாய்வு வினாக்ைள் 

5.1 அரனத்து கைக்கோய்வு 

வினோக்களுக்கும் கைக்கோய்வோளர் 

 ோயகத்துக்கு குறிப்பிட்ட 

திகதியில் பதில் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது 

இைக்கமோனது     கைக்கோய்வு 

வினோக்களுக்

கோன பதில் 

பல 

நிறுவனங்களி

டமிருந்து 

ச ளிவுபடுத்

 ல்கரளப் 

சபறுவ ோல் 

 ோம மோனது. 

கைக்கோய்வு ெட்டத்தின்படி 

உரிய ந தியில் 

விளக்கங்கரளச் 

ெமர்ப்பிக்குமோறு 

ெம்பந் ப்பட்ட 

நிறுவனங்களின் 

 ரலவர்களுக்குத் 

ச ரிவிக்கப்பட்டது. 

 

6 உள்ளை ை க்ைாய்வு    



135 

 

6.1 நி.பி 134(2) டி.எம்.ஏ / 1- 2019 படி, 

ஆண்டின் ச ோடக்கத்தில் 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்துடன் 

கலந் ோநலோசித்  பின்னர் உள்ளக 

கைக்கோய்வு திட்டம்  யோரித் ல் 

இைக்கமோனது     - - 

6.2 அரனத்து கைக்கோய்வு 

வினோக்கள் 

அறிக்ரககளுக்கும் ஒரு 

மோ த்திற்குள் பதிலளித் ல் 

இைக்கமோனது     

- - 

6.3 அரனத்து உள்ளக கைக்கோய்வு 

அறிக்ரககளின்  கல்கரளயும் 

2018 இன் 19ஆம் இலக்க ந சிய 

கைக்கோய்வு ெட்டத்தின் 

துரைப்பிரிவு 40(4) இன் 

அடிப்பரடயில் 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்திற்கு 

ெமர்ப்பித் ல் 

இைக்கமோனது     - - 

6.4 அரனத்து உள்ளக கைக்கோய்வு 

அறிக்ரககளின்  கல்கரளயும் 

134 (3) நிதி பிைமோனக் குறிப்பின் 

அடிப்பரடயில் 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்துக்கு 

வழங்கு ல் 

இைக்கமோனது     - - 

7 ை க்ைாய்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவம் 

   

7.1 டி.எம்.ஏ / 1- 2019 சுற்றறிக்ரகயின் 

படி ஆண்டுக்கு குரறந் து 04 

கைக்கோய்வு மற்றும் 

முகோரமத்துவ குழுக் கூட்டங்கள் 

 டத் ப்பட்டுள்ளன. 

இைக்கமற்றது   2021 இல் 

நகோவிட் 

சூழ்நிரல 

கோைைமோக, 

மூன்று 

கூட்டங்கள் 

மட்டுநம 

 டத் ப்பட்ட

ன 

அரனத்து 04 கூட்டங்களும் 

2022 இல் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளன 

8 ஆதன;  முைாகமத்துவம்    

8.1 ஆ  ன முகோரமத்த்துவ 

சுற்றறிக்ரக இல 01   /2017, செோத்து 

சபறுரக மற்றும் அகற்றல்  

பற்றிய  கவல்கரள கமநைோலர்  

செனைல் அலுவலகத்திட்கு  

ெமர்ப்பிக்க நவண்டும்   

இைக்கமோனது     - - 

8.2  நமற்கண்ட சுற்றறிக்ரகயின்  13 

அத்தியோயத்தின் படி 

சுற்றறிக்ரகயின் விதிகரள 

அமுல்படுத்துவ ட்கும், 

அத் ரகய அதிகோரிரய , 

கமநைோலர்  செனைல் 

அலுவலகத்திட்கு  

அனுப்புவ ட்கும், 

சபோருத் மோனந ோர் ச ோடர்பு 

அதிகோரி  நியமிக்க பட்டுள்ளோர் 

இைக்கமோனது     - - 

8.3 அைெ நிதி சுற்றறிக்ரக இல 05/2016 

இன் படி, சபோருட்கள் 

கைக்சகடுக்கப்பட்டு, 

ச ோடர்புரடய அறிக்ரககள் 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்திக்கு 

உரிய திகதியில் 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.  

இைக்கமற்றது   நகோவிட்-19 

நிரலரம, 

மருத்துவம

ரனப் 

பணிகளின் 

 ற்நபோர ய 

நிரலரம 

மற்றும் 

 கைக்சகடுப்பு குழு  உடன் 

அதிகபட்ெம் திறனுடன்  

செயல்படுத்  அதிகோரிகளிடம் 

நகோரிக்ரக விடுக்கப்பட்டது. 

 

 அ ன்படி, 2022 மு ல் உரிய 

ந தியில் அறிக்ரகரயச் 

ெமர்ப்பிக்க  டவடிக்ரக 



136 

 

மருத்துவம

ரன 

பணியோளர்க

ள் 

பற்றோக்குரற 

கோைைமோக 

ெரியோன 

ந ைத்தில் 

அறிக்ரகக

ரளச் 

ெமர்ப்பிக்க 

முடியவில்

ரல. 

எடுக்கப்படும் 

 

 

8.4 சுற்றறிக்ரகயில் குறிப்பிடபட்ட 

கோலகட்டத்தில் வருடோந்   

கைக்சகடுப்பு மூலம் அதிக 

ப்படியோன குரறபோடுகள் மற்றும் 

பிற பரிந்துரைகள் 

செய்யப்பட்டுள்ளன  

இைக்கமற்றது    அறிக்ரககள் 

 ோம மோன ோ

ல், மிரக 

மற்றும் 

பற்றோக்குரற 

சுற்றறிக்ரகயி

ன்படி முடிக்க 

முடியவில்

ரல. 

கைக்சகடுப்பு அறிக்ரககரள 

உரிய ந தியில் 

ெமர்ப்பிப்ப ன் மூலம் 

அதிகப்படியோன மற்றும் 

பற்றோக்குரறகள் குறித்து 

 டவடிக்ரக எடுக்குமோறு 

நிறுவனங்களுக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8.5 நி பி  772 இன் படி கழிக்கப்பட்ட     

சபோருட்கரள அகற்று ல் 

இடம்சபற்றத்து 

இைக்கமோனது  

- 

 

- 

9 வாைன முைாகமத்துவம்    

9.1 குழும வோகனங்களுக்கோன தினெரி 

இயக்க அறிக்ரக மற்றும் மோ ோந்  

சுருக்க அறிக்ரககரள  யோரித்து 

அவற்ரற உரிய திகதியில் 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்திற்கு 

ெமர்ப்பித் ல் 

இைக்கமோனது   

9.2 க ழிப்பனவு செய்யப்பட்ட 

வோகனங்கள்  க ழிப்பனவு  

செய்யப்பட்டு     ஆறு 

மோ ங்களுக்குள்  அகற்றப்படல்  

நவண்டும் 

இைக்கமற்றது    சில 

திட்டங்கள் 

வோகனங்க

ரள பழுது 

போர்க்க 

ஒப்புக்சகோண்

டுள்ளன 

பழுது போர்க்கக்கூடிய  

வோகனங்கள் 

ந ர்ந்ச டுக்கப்பட்டதும், 

மீ முள்ள வோகனங்கள் 

அப்புறப்படுத் ப்படும். 

9.3 வோகன பைோமரிப்பு புத் கங்கள் 

பைோமரிக்கப்படுவதுடன்  

புதுப்பிக்கப்படல் நவண்டும் 

இைக்கமோனது   

9.4 ஒவ்சவோரு வோகன விபத்தும் நி பி  

103,104,109 மற்றும் 110  இன் படி 

 டவடிக்ரக எடுக்கப்படல் 

நவண்டும் 

இைக்கமோனது   

9.5 2016.12.29 திகதி சபோது நிர்வோக 

சுற்றறிக்ரக இல 2016  / 30 இன் 

பந்தி 3.1 இன் விதிகளின் படி 

வோகனங்களின் எரிசபோருள் 

போவரனயிரன மீண்டும் 

பரிசீலித் ல் 

இைக்கமோனது   

9.6   குத் ரக வோகனங்களின் உரித்து 

பதிவு புத் கம் குத் ரக கோலத்தின் 

பின்னர் மோற்றப்படும் 

 

 

 

 

 

 

இைக்கமோனது   
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10 வங்கி ை க்குைளின் முைாகம    

10.1 உரிய திகதிகளில் வங்கி 

கைக்கிைக்க அறிக்ரககரளத் 

 யோரித்து ெோன்றளித் ல் மற்றும் 

கைக்கோய்விற்கு ெமர்ப்பித் ல் 

இைக்கமோனது   

10.2 மீளோய்வு வருடத்தில் 

கோைப்பட்ட செயட்படோ  

கைக்குகரள  தீர்த் ல். 

இைக்கமோனது - - 

10.3 வங்கிக் கைக்கிைக்க  

அறிக்ரகயில் 

சவளிப்படுத் ப்பட  நவண்டிய 

நிலுரவகரள  சவளிப்படுத் ல் 

மற்றும் ெரி  செய் ல் மற்றும் ஒரு  

மோ த்திற்குள் அத் ரகய  

நிலுரவகரளத் தீர்த் ல் 

இைக்கமற்றது   பல 

மருத்துவம

ரனகள் 

மற்றும் 

சுகோ ோை 

நிறுவனங்கள் 

உரிய 

ந ைத்தில் 

தீர்வு 

கோைவில்ரல

. 

ஒவ்சவோரு மோ மும் 

இருப்புநிரலக் குறிப்ரப 

ெரிபோர்த்து ெரியோன ந ைத்தில் 

தீர்வுகரளச் செய்ய 

ஒவ்சவோரு மருத்துவமரன 

மற்றும் சுகோ ோை 

நிறுவனங்களுக்குத் 

ச ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 நிதி ஏற் ாட்டிகன  யன் டுத்தல்      

11.1 ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட 

ஏற்போடுகரள 

வரையரறகரளமீறோ படி 

செலவிடல்  

இைக்கமோனது   

11.2 நி பி 94(1)   இன்  படி ஒதிக்கீட்டு 

வைம்ரப மீறோ  சபோறுப்புகள் 

வருட இறுதியில் 

ச ோடர்ந்திருக்கும். 

இைக்கமற்றது நகோவிட் - 19 

ச ோற்றுந ோய் 

கோைைமோக, 

மருத்துவம

ரனகளின் 

செலவுகள் 

எதிர்போைோ  

வி மோக 

அதிகரித் ன. 

 

எனநவ, 

சகோடுக்கப்ப

ட்ட 

ஒதுக்கீடுகள் 

நபோதுமோன ோ

க இல்ரல 

மற்றும் 

செலவுகள் 

ஒதுக்கீடுக

ரள விட 

அதிகமோக 

இருந் து. 

சகோடுக்கப்பட்டஒதுக்கீட்டிற்

குள் செலவுகரள நிர்வகிக்க 

மருத்துவமரனகளுக்குத் 

ச ரிவிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 அரெ அலுவலர்ைளின்   மு ற்   க் 

ை க்கு 

   

12.1 எல்ரல களுக்கு இைங்கு ல் இைக்கமோனது - - 
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12.2 நிலுரவயிலுக்குள்ள கடன் 

நிலுரவ குறித்து ெரியோன 

ந ைத்தில்  பகுப்போய்வு 

செய்திருத் ல் 

இைக்கமோனது - - 

12.3 ஒரு வருடத்திற்கும் நமலோக 

நிலுரவயில் உள்ள கடன்கரள 

அரடத் ல் 

 இைக்கமற்றது  கவல் 

இன்ரம 

நிலுரவயில் உள்ள கடன் 

போக்கிகரள உடனடியோக 

வசூலிக்க  டவடிக்ரக 

எடுக்க 

அறிவுறுத் ப்பட்டுள்ளது 

13 ச ாது கவப்பு  ை க்கு    

13.1 கோலம் பிந்திய ரவப்புகரள  

கோலம் பிந்திய ரவப்புகரள 

அகற்றுவ ட்கு  நி . பி  571 

பிைகோைம்  டவடிக்ரக எடுத் ல் 

இைக்கமற்றது    ச ோடர்புரட

ய விடயங்கள்  

பூர்த்தி 

செய்யப்பட

வில்ரல 

மற்றும் 

ச ோடர்புரட

ய 

 ைப்பினரிடம் 

நகோைப்படவி

ல்ரல. 

ஒவ்சவோரு மோ மும் சபோது 

ரவப்புத்ச ோரகரயச் 

ெமர்ப்பித்து நிலுரவகரளத் 

தீர்க்க மருத்துவமரனகள் 

மற்றும் சுகோ ோை 

நிறுவனங்களுக்குத் 

ச ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

13.2 சபோது ரவப்புகளுக்கோன 

கட்டுப்போட்டு கைக்ரக 

புதுப்பித் ல் மற்றும் பைோமரித் ல் 

இைக்கமோனது - - 

14 முற்   க் ை க்கு      

14.1 மீளோய்வு  ஆண்டின்  இறுதியில் 

கோசுப் புத் கத்தில் மீதி  திரறநெரி  

செயப்போட்டு திரைக்களத்திட்கு 

அனுப்ப பட்டுள்ளது   

இைக்கமோனது - - 

14.2 நி . பி  371 இன் அடிப்பரடயில்  

 ற்செயலோன  இரடக்கோல  

வழங்கல் ,அத் ரகய பணி 

நிரறவரடந்து  ஒரு                     மோ 

 த்திற்க்குள்  தீர்க்கப்படும் 

இைக்கமோனது   

14.3 நி . பி    371 ,; இன்படி 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட . வைம்ரப 

மீறோ     ற்கோலிக்க   இரடக்கோல 

வழங்கல் 

இைக்கமோனது - - 

14.4 மோ ம் ந ோறும் திரறநெரி 

புத் கங்களுடன் கைக்கு மீதி  

கைக்கிைக்கம் செய்யப்படு ல் 

நவண்டும் 

இைக்கமோனது - - 

15 வருமானக் ை க்கு    

15.1 விதிகளின் படி நெகரிக்கப்பட்ட 

வருமோனத்ர  திருப்பி செலுத்தி 

இருக்க நவண்டும் 

இைக்கமோனது - - 

15.2 திைட்டப்பட்ட வருமோனம் 

ரவப்பு கைக்கில் வைவு 

ரவக்கோமல் ந ைடியோக 

வருமோனத்திட்கு வைவு 

ரவக்கப்படல் நவண்டும். 

இைக்கமோனது - - 

15.3 நி . பி    176   இன்படிநிலுரவ 

ச ோரகக்கு  கைக்கோய்வோளர் 

 ோயகத்திட்கு ெமர்ப்பித் ல் 

இைக்கமோனது - - 
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16 மனித வள முைாகமத்துவம்      

16.1 அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் 

எல்ரலக்குள் பணியோளர்கரள 

பைோமரித் ல் 

இைக்கமோனது   

16.2 ஊழியர்களின் அரனத்து  

உறுப்பினர்களுக்கும் 

கடரமகளின் எழு ப்பட்ட 

பட்டியல்கரள வழங்கு ல் 

இைக்கமோனது  அரனத்து  அதிகோரிகள் 

 மற்றும் 60% 

ஊழியர்களுக்கோன  

நெரவ  பட்டியல்கரள 

சவளியிட்டது 

 மற்றும் மற்றவர்களுக்கு 

  யோைோகி வருகிறது 

16.3 20.09.2017 திகதியிட்ட எம்.எஸ்.டி. 

சுற்றறிக்ரக  இல     04/2017 இன் 

படி அரனத்து அறிக்ரககளும் 

முகோரமத்துவ நெரவ கள்திரை 

க்க ள த்தி ல்   ெமர் 

ப்பிக்கபட்டுள்ளது     

இைக்கமோனது   

17 ச ாது மக்ைளுக்ைான தைவல் 

வழங்ைல் 

   

17.1  கவல் அறியும் உரிரமச் ெட்டம் 

மற்றும் ஒழுங்குமுரறயின் 

அடிப்பரடயில்  கவல் அதிகோரி  
ஒருவரை  நியமித் ல் 

இைக்கமோனது   

17.2 அரமப்பு பற்றிய  கவல்கரள 

அ ன் வரல ளத்தின் மூலம் 

வழங்கு ல்  மற்றும் வரலத் ளம் 

அல்லது மோற்று வழிகள் வழியோக 

நிறுவனத்தின் மீ ோன சபோது 

கருத்துக்கள் /குற்ற ெோட்டுகரள 

எளி ோக்கு ல். 

இைக்கமோனது   

17.3  கவல் அறியும்  உரிரம 

ெட்டத்தின் 8 மற்றும்  10 

பிரிவுகளின் படி ஆண்டுக்கு 

இைண்டு அல்லது ஒரு முரற 

அறிக்ரககரளெமர்ப்பித் ல்                             

இைக்கமோனது   

18                                                              

பிரகெைள்  ட்டயத்திகனக் 

செயற் டுத்துதல்    

                                                          

   

18.1 சபோது நிருவோகம் மற்றும் 

முகோரமத்துவ சுற்றறிக்ரக இல 

05/2018    மற்றும் 05/2018 ( 1)  

இன்படி பிைரெகள் பட்டயம் 

/பிைரெகள்  வோடிக்ரகயோளர் 

ெோெனத்ர   உருவோக்கு ல் 

மற்றும் செயல்படு ல் 

இைக்கமற்றது 2022 ஆம் 

ஆண்டு 

இலக்கு 

2022 இல் முடிக்க 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

18.2 சுற்றறிக்ரகயின் பந்தி2.3  ஐப் 

சபோறுத் வரை பிைரெகள் 

பட்டயம் /பிைரெகள்  

வோடிக்ரகயோளர் ெோெனத்ர  

செயல் படுத் வும் அர   

கண்கோணிக்கவும் மதிப்பீடு 

செய்யவும் நிறுவனம் ஒரு 

சபோறிமுரறரய அரமத்துள்ளது 

 

 

 

 

 

ச ோடர்ச்சியோ

ன 

கண்கோணிப்பு 

 --  முன்நனற்ற  அறிக்ரக -2022 
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19 மனித வள திட்டத்திகன 

தயாரித்தல்; 

   

19.1 2018.01.24 திகதி  சபோது நிர்வோக 

சுற்றறிக்ரக இல 02/2018  இன்  

இரைப்பு  02 படிவத்தின்  

அடிப்பரடயில் மனி  வள 

திட்டம்   யோரித் ல் 

   

 

 சுகோ ோை 

அரமச்சு 2009-

2018 

கோலப்பகுதியி

ல் சுகோ ோை 

மூநலோபோய 

திட்டத்திற்கோ

ன உள்ளோர்ந்  

மனி  

வளங்கரளக் 

சகோண்டுள்ள

து, இது ந சிய 

சுகோ ோை 

மு ன்ரம 

திட்டம் 

மற்றும் 

சுகோ ோை 

உத்திகளுக்கோ

ன 

உலகளோவிய 

மனி  

வளங்களுடன் 

இரைக்கப்ப

ட்டுள்ளது; 

இந்  

மூநலோபோய 

திட்டம் ந சிய 

மற்றும் 

பிைோந்தியமட்ட

ங்களில் மனி  

வள 

நமம்போடு, 

திட்டமிடல், 

நமலோண்ரம, 

மனி  வள 

 கவல் 

ரகயோளு ல் 

ஆகியவற்ரற 

விரிவோக 

உள்ளடக்கியது 

 

மனி வள ஒருங்கிரைப்பு 

பிரிவு உலக சுகோ ோை 

அரமப்பின் ஒத்துரழப்புடன் 

சுகோ ோை அரமச்ெகத்திற்கோன 

மனி  வளங்களுக்கோன ந சிய 

மூநலோபோய திட்டம் 2020-2030 

உருவோக்கும் பணியில் 

ஈடுபட்டுள்ளது.. 

செயல்முரறக்கு வெதியோக 

இைண்டு குழுக்கள் 

நியமிக்கப்பட்டன (உயர் 

மட்ட நிபுைர் குழு மற்றும் 

செயற்குழு).நமலும், சுகோ ோை 

அரமச்சிற்கோன மனி  

வளங்களுக்கோன ந சிய 

மூநலோபோயத் திட்டம் குறித்  

ச ோழில்நுட்ப 

நிபுைத்துவத்ர  

வழங்குவ ற்கோக ஒரு 

ஆநலோெகரை பணியமர்த்  

உலக சுகோ ோை நிறுவனம் வெதி 

செய்துள்ளது. 

 

சபோது நிர்வோக சுற்றறிக்ரக 

எண் 02/2018 வரைவு 

கட்டரமப்பில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டது. மனி  

வளங்களுக்கோன ந சிய 

மூநலோபோய திட்டம் 2021 

இல் நிரறவரடயும் என்று 

எதிர்போர்க்கப்பட்டது 

19.2 நமற்கூறிய மனி  வளத் 

திட்டத்தில் ஒவ்சவோரு 

ஊழியர்களுக்கும் ஆண்டுக்கு 12 

மணிந ைத்திற்கு குரறயோ  

பயிற்சி வோய்ப்பு உறுதி 

செய்யப்பட்டுள்ளது. 

செயல்படுத்து

ம் பிரிவு கல்வி 

பயிற்சி மற்றும் 

ஆைோய்ச்சி 

பிரிவு ஆகும் 

(ET&R) 

 சுகோ ோைத்திற்கோன மனி  

வளத்திற்கோன மூநலோபோய 

திட்டத்தில் 12 மணிந ை 

பயிற்சி பரிசீலிக்கப்பட்டது  

(HRH) 

19.3   நமற்கண்ட சுற்றறிக்ரகயின் 

இரைப்பு   01 இல்  சகோடுக்க 

பட்டுள்ள படிவத்தின் 

அடிப்பரடயில் அரனத்து 

ஊழியர்க்குக்கும் வருடோந்   

செயத்திறன் ஒப்பந் ம் 

ரகசயழித்திடப்பட்டுள்ளது 

செயல் 

அலுவலர்கள்  - 

இைங்கப்பட்

டது  

 

அலுவலர்கள் – 

இைங்கப்பட

வில்ரல   

வடிவம் பற்றி 

திருப்திகைமற்ற  

விழிப்புைர்வு 

சுற்றறிக்ரகக்கு பிரிவுகள்படி 

ெமர்ப்பிக்க அரனவருக்கும் 

 கவல் சகோடுக்கப்பட்டது 

(2022 க்கு )  
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19.4 நமற்கண்ட சுற்றறிக்ரகயின் 6.5 

வது பந்திக்கு ஏற்ப மனி வள 

நமம்போட்டுத் திட்டம், திறன் 

நமம்போட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் 

திறன் நமம்போட்டுத் திட்டங்கரள 

செயற்படுத் ல் ஆகியவற்றின் 

சபோறுப்பில் ஒரு மூத்  

அதிகோரிரய நியமித் ல் 

இைக்கமோனது    மனி  வள ஒருங்கிரைப்பு 

மற்றும் நமலோண்ரம பிரிவு 

2018 இல் நிறுவப்பட்டது. 

மற்றும் மனி வள 

செயல்போடுகரள மூநலோபோய 

அளவில் செயல்படுத்துவது 

அந்  அலகின் சபோறுப்போகும் 

. இருப்பினும், திறன் 

நமம்போடு மற்றும் பயிற்சி 

ந ைடியோக பயிற்சி 

பணியகத்தின் கீழ் உள்ளன. 

இந்  பிரிவு பணி 

முன்நனற்றத்ர  

நமற்போர்ரவயிட  பிைதி 

சுகோ ோை பணிப்போளர் 

 ோயகத்தின் (கல்வி, பயிற்சி 

மற்றும் ஆைோய்ச்சி) கீழ் 

செயல்படுகிறது 

20 ை க்ைாய்வு  ந்திைளுக்ைான  

ச ாறுப்புைள் 

   

20.1 முந் ய ஆண்டுக்கோன 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்தின்  

கைக்கோய்வு  பந்திகளோல் 

சுட்டிக்கோட்டப்பட்ட  

குரறபோடுகரள ெரிசெய் ல்; 

இைக்கமற்றது பல 

குரறபோடுகள் 

ெரி 

செய்யப்பட்டு

ள்ளன. 

கைக்கோய்வு சுட்டிக்கோட்டிய 

குரறபோடுகரள ெரிசெய்ய 

நமலும்  டவடிக்ரக 

எடுக்கப்படும் 

 

 

 

 

 

-சு ம்-  
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2. D/ Admin III 

3. D/ Administration - 

Establishment

Director 
(Medical Supplies 

Division)

Asst. Sec 

(Development)

Asst. Sec. 
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Draft Organization Structure for Ministry of Health - 24.03.2022
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3. D/ Prison Medical Services

4. D/ Private Health Sector 

Development

5. D/ Admin. (MS) I

6. D/ Admin. (MS) II

National 

Coordingator 
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1. D/ Tertiary Care Services
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2. D/ Research
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